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 آگهي تکمیلي فراخوان عمومي ارزیابي کیفي مناقصه گران

     2099091645000019ستاد سامانه شماره  به 001/99م .ع.پ /مناقصه شماره تجدید  

 خلیج فارس و دریای عمان بنادر و جزایر سایر و لعکساب و ،خارک بوشهر بین دریایي محموالت حمل جهت کش یدک شناور فروند یک( اجاره) تامین :موضوع

 

شروحه زیر و     شرکت پایانه  شرایط کلی م ضوع فوق را با در نظر گرفتن  سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات مو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   های نفتی ایران ) از طریق 
 اید:)ستاد(، به صورت فراخوان عمومی ارزیابی کیفی  به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نم

قصهمنا یشنهادارائه پ ،(ی)فن یشنهاد، ارسال درخواست پیتصالح یفهرست مناقصه گران دارا یهاسناد فراخوان تا ته یلو تحو یافتفراخوان از در یمراحل برگزار یهکل -الف

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم    www. setadiran.irدولت )ستاد ( به آدرس  یکیدرگاه سامانه تدارکات الکتر یقپاکت ها از طر ییگران و بازگشا

ه وزارت خاطر نشان می سازد به موجب بخشنام .اخوان محقق سازندرا جهت شرکت در فر یکیامضاء الکترو ن یگواه یافتمذکور و در یت، مراحل ثبت نام در سا یقبل یتعضو

 صمت امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران  فراهم می باشد.

(  www.setadiran.irسامانه ) یت، در سااستان ها یرو اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سا 0214193در سامانه  یتتماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضو  شماره

 .موجود است "صه گرکننده/مناق ینتام یلثبت نام / پروفا"بخش 

  :خدماتشرح مختصر -ب

و  و ستتایر جزایر و بنادر داخلی خلیف فارس ارگ، خبندر بوشتتهر ینمحموالت  بحمل بارجهای ملکی کارفرما به منظور جابجایی جهت  کشیدکفروند  یک ماتاستتتفاده ازخد  

 له ایو به صورت دومرح دریای عمان به مدت دو سال شمسی

 
 :محل و مدت زمان اجرای پروژه :ج

  .می باشد سيدو  سال شم اجرای آن مدت و ، بندر بوشهر و سایرجزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمانجزیره خارگ محل اجرای پروژه

 برآورد کارفرما -د

 می باشد. یالرهزار(  چهل و هشتمیلیون و  چهارمیلیارد و بیست و  نهو  )سي 39ر024ر048ر000  برابر با  برآورد تخمینی کارفرما

 معیارهای ارزیابي کیفي مناقصه گران -ه
)حسب ماده   مورد(: 4حداقل مشابه )ربه و سابقه کاری ارایه تج -1

 (قانون برگزاری مناقصات 12آیین نامه اجرائی بند ج ماده  17
 یازامت 45

آیین نامه اجرائی بند ج ماده   19توان مالی مناقصه گر: )حسب ماده  -3

 (قانون برگزاری مناقصات 12
 امتیاز 30

 18حسب ماده ) مورد(: 4حداقل ) یقبلحسن سابقه در کارهای  -2

 (قانون برگزاری مناقصات 12اجرائی بند ج ماده آیین نامه 
 مي باشد. 60، کیفي حداقل امتیاز قابل قبول یازامت 25

های نفتی ایران به نشانی شرکت پایانهسایت  کلیه مناقصه گران مکلفند آگهی حاضر و جداول مرتبط با ارزیابی کیفی که در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و

www.iotco.ir  سامانه ، مهر و امضای آنها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد و مدارک ذکر شده در این آگهی در د می باشد را دریافت و ضمن تکمیلموجو

 تدارکات الکترونیکی دولت تغذیه نمایند.

 ربوط به معیار تجربه، تخصیص می یابد.)شصت( درصد امتیاز م 60: برای کارهای غیرمشابه قابل مقایسه با پروژه، 1تذکر 
روزرستتانی گردیده و مالک استتتفاده از نرت تورم اعالمی از مراجق قانونی، مبالق قراردادی  به ستتازی مبالق قراردادی، با به منظور بررستتی معیار تجربه جهت معادل: 2تذکر            

 .سنجش قرار خواهد گرفت

 

هیأت محترم وزیران  22/09/94هت مورت  50659/ت 123402حسب آئین نامه شماره   مبلق توانایی ارائته تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به -1-و
شدن به میزان    صد ده  و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده   های نمونه پیوست بایست مطابق فرمت نرت پیشنهادی برنده مناقصه؛ضمناً تضامین صادره می       در

 نخواهد داشت. شایان   نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامین که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص،       آئین
 از انعقاد قرارداد ، به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد. ذکر می باشد پس

 داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر. -2-و

 ، مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایف در صنعت نفت.یروهای متخصص در حوزه های دریایی، فنی، اجرائی، برنامه ریزی، اداریداشتن ن -3-و

 

( نمایندگی کشتیرانی

 ( راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها 

 ( خدمات کشتی به کشتی  3

 (خدمات راهنمایی کشتی ها 4

 

 دارا بودن شخصیت حقوقی . (1

   یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمنیاز نظر ا یمانکاریپ یتصالح ییدنامه تا یارائه گواه (2

 شركت ملي نفت ايران

سهامي خاص()شركت پايانه هاي نفتي ايران   

 باسمه تعالي

http://www.iotco.ir/


 . یرانیا یاشخاص حقوق یهبه کل ینامه اختصاص شناسه  مل یینآ 16حسب  ماده  یشناسه مل  ارائه (3

 صاحبان مجاز امضا یلشرکت و کد م یمصدق  کد اقتصاد یرتصو ارائه (4

 های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه.ارائه صورت (5

 

 مهلت و نشاني دریافت اسناد ارزیابي کیفي:  ،زمان -ی       

ضا  -1 صاحبان مجاز      زیر یمهر و ام سط  سناد تو صورت عدم ر  شرکت ها   تمام ا شان خودداری به عمل      الزامی بوده و در  شنهادی ای ضوع، کارفرما از قرائت نرت پی عایت مو

 اضی را از خود سلب و ساقط می نماید.حق هر گونه ادعا و اعتر شرکتخواهد آورد و در این صورت آن 

بایست موضوع استفاده از مهر امضا و در حکم اصل بودن آن را توسط صاحبان مجاز         تمایل به استفاده از مهر امضا داشته باشند می     شرکت ها   ه هر یک ازدر صورتی ک    -2

  همراه با سایر اسناد در پاکت )ب( ارائه نمایند.امضای خود طی نامه رسمی  اعالم نموده و نامه را 

نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات  دومروز  از  زمان درج آگهی  نوبت  7کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت    -3

ستاد( اقدام و حداکثر ظرف مهلت   ستندات مربوطه به همراه         14الکترونیکی دولت ) صاق م ضای آن ها و ال ضمن  تکمیل، مهر و ام سناد،  ضای مهلت دریافت ا روز پس از انق

سناد، مدارک و گواهینام   سناد     ه هایسایر ا سبت به تغذیه ا شده در آگهی ن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ذکر  ستاد(  پیش گفته در  صه   ) اقدام نمایند. همچنین مناق

 مراجعه نمایند. WWW.IOTCO.IRو  WWW. SHANA. IR  ، HTTP://IETS.MPORG.IRهای  توانند جهت رویت آگهی به سایتگران می

 کارفرما در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.                                   -4

 روابط عمومي                                                                                                                             
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 :  گرانمناقصه كيفي ارزيابي استعالم ارسال چگونگي و محل

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا

كيفـي   ارزيـابي  اسـناد  اطالعـات و  WWW.SETADIRAN.IRمناقصه گـران مـي بايسـت بـا مراجعـه بـه سـايت  سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت بـه آدرس              
 .بارگذاري نمايند PDFخود رابه صورت فايل 

منـدرج در بـرگ هـاي اسـتعالم ارزيـابي كيفـي مناقصـه گـران (فـرم خـود اظهـاري )را بـه صـورت              مناقصه گـران مـي بايسـت كليـه اطالعـات درخواسـت شـده         
ــل        ــورت فاي ــه ص ــود ب ــركت خ ــر ش ــه مه ــور ب ــاز و ممه ــاحبان مج ــاي ص ــا امض ــا ب ــق و خوان ــامانه   PDFدقي ــه آدرس   در س ــت ب ــي دول ــداركات الكترونيك ت

WWW.SETADIRAN.IR  بارگذاري نمايند.   

   است. الزامي گرانمناقصه ارزيابي شده در انتهاي اين دستورالعمل، جهت خواسته فرمت مطابق مدارك و اسناد جداسازي و بنديرعايت طبقه 

  



 
 
 
 

  : نمايند بندي كالسه صفحه شماره درج با و ذيل ترتيب به را خود مدارك بايستمي  گرانمناقصه
  :  1فايل شماره 

 مناقصه در شركت اعالم آمادگي جهت نامه 
 اقتصادي كد ،ملي شناسه ،رسمي روزنامه در تغييرات آخرين آگهي ،تأسيس آگهي ، اظهارنامه ، تصاوير كامل اساسنامه 
  هاي صالحيت مرتبط با موضوع مناقصه ارايه گواهينامه 
 تعاون و رفاه اجتماعي  ، گواهي صالحيت ايمني معتبر  از وزارت كار 
 تصوير گواهي شناسه ملي شركت مناقصه گر از اداره ثبت شركتها ويا سازمان ثبت اسناد كشور  
 شماره كد اقتصادي  تصوير كارت موديان مالياتي و 
 اسناد شركت طبق اساسنامه تصاوير كارت ملي صاحبان امضا  
  ارايه تعهد مبني تحويل صورت حساب هاي مالي حسابرسي شده توسط موسسات رسمي قبل از انعقاد قرارداد در صورت برنده شدن  

  :  2فايل شماره 
 به بعد) 1394(از سال هاي گذشته  سال 5شده قبلي در  اجرا قراردادهاي سوابق اجرايي  به تجربه و مربوط مستندات 

  :  3فايل شماره 
 به بعد) 1394(از سال هاي  قبلي سال گذشته  5كارفرمايان در  نامه رضايت و سوابق حسن به مربوط مستندات 

  :  4فايل شماره 
 به بعد) 1394(از سال هاي سال گذشته  5در  مستندات مربوط به توان مالي 

 :  5فايل شماره 
 يمستندات مربوط به توان تجهيزات 

 :  6فايل شماره 
  مستندات مربوط به توان فني و برنامه ريزي  

 
 
                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



 
 
  
  

 رعايت موارد ذيل در زمان ارسال مدارك ومستندات ارزيابي كيفي مناقصه گران الزامي مي باشد :
  كليه مدارك و مستندات ارائه شده مي بايست در زمان ارزيابي كيفي داراي اعتبار باشند در غير اين صورت مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.  
امتيـازي  بـه آنهـا     ايـن صـورت   غيـر  در و باشـد مـي  اعتبـار  داراي و قبـول  قابـل  آنهـا  بـا  مـرتبط  مسـتند  و نظـر  مـورد  مـدارك  ارائه با تنها ارزيابي هايفرم در شده ارائه اظهارات  

 تعلق نخواهد گرفت.
 اصـلي  پيمانكـار  كيفـي  ارزيـابي  در مـالي ،  مشـاركت  درصـد  نسـبت  بـه  فرعـي  پيمانكـاران  امتيـازات  نماينـد ،  شـركت  مناقصـه  در مشـاركت  بصـورت  پيمانكار چند كهصورتي در 

 .شودمي لحاظ
 ناخوانـا  و نـاقص  ،معتبـر  غيـر  ارزيـابي،  هـاي فـرم  بـا  مـرتبط  غيـر  مـدارك  و اسـناد  گونـه  هـر  ارسـال  ارزيـابي ، درصـورت    هـاي مفـر  بـا  مـرتبط  اسـناد  ارسـال  اهميت به توجه با 

  امتيازي به آنها تعلق نخواهد گرفت. 
  باشد.مي اعتبار فاقد مدارك و اسناد اينصورت غير در باشد ،مي ممنوع هاشركت ساير اسناد از استفاده و بوده گرمناقصه شركت نام به بايد مدارك و اسناد تمامي 
 گردد. امضاء و مهر مجاز امضاء صاحبان توسط بايد اسناد تحويلي صفحات تمام 
 همـراه  بـه  مشـاركت  مـدت  و تـاريخ  قيـد  بـا  مـابين فـي  اسـناد رسـمي   دفـاتر  در شـده  تأييـد  مـدني  مشـاركت  قـرارداد  ارسـال  به نسبت (كنسرسيوم) بايد مشاركتي هاي شركت  

 .نمايند اقدام اسنادساير 
ارائـه شـده در اسـناد     ليسـت  چـك  در خـود را  ارسـالي  مـدارك  و اسـناد  كليـه  وضـعيت  گـر بايـد  مناقصـه  گـران ، مناقصـه  توسـط  اسـناد  ارسـال  از اطمينـان  حصـول  منظـور  بـه  

 نمايد. مشخص استعالم
هـاي ناشـي از عواقـب    گـزار ارائـه شـده مسـئوليت    يـا ادعـاي نادرسـتي بـه مناقصـه      كه در هر مرحله از مناقصه مشـخص شـود كـه اطالعـات غيـر واقـع ، غيـر موثـق  و        در صورتي 

 گر بوده و طبق مقررات برخورد خواهد شد.آن به عهده مناقصه
 باشد. پذير نميهايي كه حتي يك عضو هيئت مديره مشترك دارند ، در يك مناقصه امكانحضور همزمان شركت 
گـر،  امتيـازدهي خواهـد شـد. در صـورتي كـه اسـكن مـدارك كاغـذي          كيفي صـرفا بـر اسـاس اسـناد الكترونيكـي ارائـه شـده توسـط مناقصـه         كه معيارهاي ارزيابي با توجه به اين 

 گونه اعتراضي نسبت به امتياز ارزيابي كيفي خود را نخواهد داشت. گر حق هيچبه درستي انجام نشده يا ناقص باشند ، مناقصه
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



 را         
ـه      

 ي
 و 

اد خواسـته شـده 
خواسـته شـده ارائـ

يناشـ  ياقـب قـانون               
اســناد ص بــودن 

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

ـه مـدارك و اسـنا
P مطـابق فرمـت خ

خـالف واقـع و عوا
نــاقصدم ارســال يــا 

 

.................................
.................................
ـدام نمـوده و كليـ

PDF بـه صـورت          

ـئوليت اظهـارات خ
 داليلــي نظيــر عــد

ركت در مناقصه

 

ماره..........................

.................................
گـران اقـ مناقصـه       

نـاً اسـكن شـده و
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  مناقصه گر كلي اطالعات
 

  :نام شركت 

  موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :
  محل ثبت :  : تاريخ ثبت  : شماره ثبت

  همراه :  دورنگار :  تلفن :
  : آدرس

  آدرس الكترونيك :
  كد اقتصادي :  شناسه ملي :

  : نام و نام خانوادگي مدير عامل
  تاريخ تولد :  محل تولد :  نام پدر:

  كد ملي  محل صدور شناسنامه :  شماره شناسنامه:

  شماره همراه  رشته تحصيلي :  مدرك تحصيلي :

    -4                                   -3                                          - 2                                        -1:   نام و نام خانوادگي صاحبان مجاز امضا

  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  

  : گواهينامه صالحيت مرتبط با موضوع مناقصه 1جدول شماره 
  توضيحات  تاريخ اعتبار  مرجع صدور  شماره كد  عنوان رشته رديف

ارائه رونوشت گواهي صالحيت ايمني از وزارت تعاون      1
گراني كه اجتماعي، الزامي بوده و مناقصهكار و رفاه 

را ارائه ننمايند در  گواهينامه صالحيت معتبر مورد نياز
  .فرآيند ارزيابي كيفي شركت داده نخواهند شد

2     
3     
4     

  يريتي مناقصه گرمد يها يستمس ينامهگواه: 2جدول شماره                                                                              
  توضيحات  تاريخ اعتبار  تاريخ صدور  مرجع صدور  شرح رديف

1     
هـاي مـرتبط ماننـد گـواهي     نامهارائه رونوشت گواهي

نامه هاي ايزو، ايمنـي، بهداشـت و زيسـت محيطـي،     
  EFQMهاي مديريتي مانند استفاده از مدل

2     
3     
4     

: ليست مشخصات هيأت مديره شركت مناقصه گر3جدول شماره   

  توضيحات  سابقه مفيد (سال)  تاريخ اخذ مدرك  رشته / مقطع تحصيلي سمت در هيأت مديره   نام و نام خانوادگي رديف
  در اين شركت  كل

1            
2            
3            
4            
5            

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  

  گـرانمناقصه كيفـي ارزيابـي هايفرم
  هاگران و درصدهاي وزني آنجدول معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه : 4 شماره جدول

                                                                                                      

  عنوان معيارهاي ارزيابي كيفي  رديف
  
  معيار امتياز

  
  اطالعات مورد نظر در جداول ذيل درج گردد.

  1فرم شماره  45  تجربه (سوابق اجرايي)  1
  2فرم شماره 25  حسن سابقه در كارهاي قبلي  2
  3فرم شماره  30  توان مالي  3
  4فرم شماره  ---  توان تجهيزاتي  4
  5فرم شماره  ---  توان فني و برنامه ريزي  5

 --- 100  جمع

 
 

كه تمام مدارك الزم را ارائه شود گران از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد ميهاي استعالم ارزيابي كيفي مناقصهنمايد كه اظهارات و اطالعات مندرج در فرمگر اعالم ميمناقصه
  نمايد.

  باشد.امتياز در ارزيابي كيفي مي 60تأييد صالحيت كيفي هر يك ازمناقصه گران  منوط به كسب حداقل  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  

  اجرايي وسوابق تجربه : ارزيابي1شماره  فرم
  )4 شماره جدول از 1 رديف به مربوط(

  
به بعد ) باشد و قراردادهاي  انجام شده پيش از بازه زماني ياد شده به هيچ  1394سال گذشته (سال  5گردد بايد صرفاً در خصوص قراردادهاي  اطالعات كه در جداول ذيل منعكس مي  .1

 نبوده و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت. بنابراين از ارسال قراردادهاي غير معتبر و خارج از اين مدت اكيداً خودداري گردد. عنوان مالك امتياز دهي

 اهد شد.زي داده نخومدارك و مستندات مثبته و مرتبط با قراردادها  بايد ضميمه فرم گردند در غير اين صورت صرف اظهارات ذكر شده فاقد اعتبار بوده و امتيا  .2

 منحصراً قراردادهايي را كه در فرم ارزيابي تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پيوست گردد. .3

جـداول  هايي را كه داراي باالترين مبلغ مـي باشـند در   با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، مشابه مي باشد به منظور كسب امتياز باالتر، اطالعات پيمان كه موضوع قراردادها در صورتي  .4
مبلـغ در   ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، غير مشابه باشد، به منظور كسب امتياز باالتر، فقط اطالعات مربوط بـه سـه پيمـان داراي بـاالترين    كه موضوع پيماندرج گردد و در صورتي

 جداول درج گردد.

ادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط مناقصه گر اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتيـاز تجربـه بـه تناسـب     گردد كه چهار كار مشابه با حجم معحداكثر امتياز در صورتي احراز مي  .5
 كاهش مي يابد.

مان به وضوح در پيمـان  ، مبلغ وتاريخ  پيكليه قراردادهاي  ارسالي بايد بصورت خوانا و داراي مهر و امضاء طرفين باشند بطوري كه موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات طرفين، مدت .6
 مشخص باشد.

است و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهـايي مـورد   با توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، ارسال بخش شرح كار پيمان نيز الزامي  .7
 باشد. قبول نمي

 با اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالي يا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آنها وجود نداشته باشد. تمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه بايد .8

 ي است.گزار مبني بر لزوم بررسي صحت اسناد ارسالي، ارائه اصل يا مصدق (برابر اصل) مدارك يا ساير اسناد ديگر از سوي مناقصه گران الزامدر صورت درخواست مناقصه .9

 گران بايد تمام رديف هاي فرم ارزيابي تجربه ودانش (سوابق اجرائي) را به صورت كامل و دقيق تكميل نمايند.مناقصه .10

   قانون برگزاري مناقصات محاسبه مي گردد. 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  17امتيار مناقصه گران در معيار تجربه وسوابق اجرايي  بر اساس ماده  .11
 .باشد مي ضروري آنها هايحساب مفاصا قرارداد خاتمه هاي گواهينامه ،منعقده  قراردادهاي تصوير ارائه .12

 است. كافي باشد، قرارداد امضاء به مربوط صفحه و قرارداد مدت و قرارداد، تاريخ قرارداد مبلغ ،قرارداد موضوع ،قرارداد طرفين :كننده  مشخص كه قرارداد از صفحاتي ارائه .13

 مضاي صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر                                                                           ا



 
 
 

  نحوه محاسبه امتياز تجربه وسوابق اجرايي
 

  رديف  شـــــــــــرح  قرارداد تعداد

نرخ  با يقبل هاييمانپ يمتق يپس از اعمال  تورم جهت بروز رسان مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با مشابه رشته در پيمان  پيمان4 حداكثر
  1  امتياز) 5/7 پيمان هر حداكثر(  يلتعد

 با يقبل هاييمانپ يمتق يپس از اعمال  تورم جهت بروز رسانمناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با تقريباً مشابه رشته در پيمان  پيمان 4حداكثر 
  2  مشابه) رشته در پيمان امتياز درصد 70 پيمان هر ازاي به(يل نرخ تعد

نرخ  با يقبل هاييمانپ يمتق يپس از اعمال  تورم جهت بروز رسانمناقصه  موضوع برآورد ازمبلغ بيشتر يا معادل با مشابه غير رشته در پيمان  پيمان 4 حداكثر
  3  مشابه) رشته در پيمان امتياز درصد 30 پيمان هر ازاي به(يل تعد

  4  پيمان با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي با رعايت شرايط فوق به نسبت مبلغ پيمان قبلي به مبلغ برآوردي موضوع مناقصه اعمال ضريب مي شود.  پيمان 4 حداكثر

 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا
  
  



  

  به بعد ) 1394سال گذشته (سال  5منعقده در  قرارداد اساس بر گر اجرائي مناقصه اطالعات  تجربه وسوابق: 1 شماره فرم
 )1(پيمان شماره                                                   : ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)                              1فرم شماره 

    موضوع پيمان اول -1
    شماره پيمان -2
    تاريخ انعقاد پيمان -3
    نام كارفرما -4
  تلفن : ...............................                  دورنگار: ....................  تلفن/ دورنگار كارفرما -5
    آدرس كارفرما -6
    محل اجراي پيمان -7
  ....................................... لغايت ..................................سال                  از تاريخ ..... ....................................  مدت پيمان -8
  ................... ريال............................................................................................................... ريال          به حروف ...................................................به عدد   مبلغ پيمان (ريال) -9

  جاري                           اتمام يافته   وضعيت پيمان -10
  

 )2(پيمان شماره                                                 : ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)                        1فرم شماره
    موضوع پيمان دوم -1
    شماره پيمان -2
    تاريخ انعقاد پيمان -3
    نام كارفرما -4
  تلفن : ...............................                  دورنگار: ....................  تلفن/ دورنگار كارفرما -5
    آدرس كارفرما -6
    محل اجراي پيمان -7
  ............... سال                  از تاريخ .................. لغايت ........................  مدت پيمان -8
  .............................. ريالبه عدد ................................................... ريال          به حروف ............................................  مبلغ پيمان (ريال) -9

  جاري                           اتمام يافته   وضعيت پيمان -10

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  

 )3(پيمان شماره      بق قبلي)                                                                 : ارزيابي تجربه (سوا1فرم شماره
    موضوع پيمان سوم -1
    پيمانشماره  -2
    تاريخ انعقاد پيمان -3
    نام كارفرما -4
  تلفن : ...............................                  دورنگار: ....................  تلفن/ دورنگار كارفرما -5
    آدرس كارفرما -6
    محل اجراي پيمان -7
  تاريخ .................. لغايت ....................................... سال                  از   مدت پيمان -8
  .............................. ريالبه عدد ................................................... ريال          به حروف ............................................  مبلغ پيمان (ريال) -9

  جاري                           اتمام يافته   وضعيت پيمان -10
  

  )4(پيمان شماره                                                      : ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)                        1فرم شماره 
    موضوع پيمان چهارم -1
    شماره پيمان -2
    تاريخ انعقاد پيمان -3
    كارفرمانام  -4
  تلفن : ...............................                  دورنگار: ....................  تلفن/ دورنگار كارفرما -5
    آدرس كارفرما -6
    محل اجراي پيمان -7
  ............................ سال                  از تاريخ .................. لغايت ...........  مدت پيمان -8
  .............................. ريالبه عدد ................................................... ريال          به حروف ............................................  مبلغ پيمان (ريال) -9

  جاري                           اتمام يافته   وضعيت پيمان -10
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  

  قبلي/ارزيابي كارفرمايان كارهايدر  : حسن سابقه2فرم شماره 
  )4 شماره جدول از 2 رديف به مربوط(

  

 را تكميل و به همراه ساير مدارك مثبته ارائه نمايند. 2بايد فرم شماره  گرانمناقصه .1

هــاي انجــام شــده قبــل از آن مــالك باشــد و پيمــان بــه بعــد ) 1394ســال گذشــته (از ســال  5هــاي جــداول صــرفاً بايــد در خصــوص اطالعــات مربــوط بــه پيمــان .2
 امتيازدهي نخواهند بود.

هـاي  گـر، مـورد بررسـي كميتـه فنـي بازرگـاني قـرار گرفتـه و پـس از اخـذ اسـتعالم           ان هـا  پـس از تكميـل توسـط مناقصـه     اطالعات مربوط به هر يكي از سوابق پيمـ  .3
 هاي ذكر شده، امتياز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد.شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمان

 گزار تعيين خواهد شد. ص مناقصهامتياز اين بخش با توجه به نظرات كارفرمايان قبلي و با تشخي .4

 ارائه گواهي حسن سابقه از كارفرمايان قبلي شامل كيفيت كار انجام شده، كفايت كادر فني / غير فني و زمان بندي پيمان  ضروري است. .5

مـنعكس و بـه مهـر و امضـاء كارفرمــاي     الـذكر  نحـوه كيفيـت اجـراي كـار و كفايـت كـادر فنـي / غيــر فنـي و زمانبنـدي پـروژه بايـد در گـواهي مربوطـه در بنــد فـوق               .6
 قبلي رسانده شود.

هـاي حسـن سـابقه بايـد بطـور دقيـق و بـا ذكـر اطالعـات صـحيح و قابـل پيگيـري تكميـل گـردد. مسـئوليت عـدم                 گـر در فـرم  كليه اطالعات مندرج توسـط مناقصـه   .7
گـزار در اخـذ اسـتعالم از كارفرمايـان قبلـي، بـر عهـد        سترسـي مناقصـه  محاسبه و كسب امتيـاز، در صـورت عـدم درج و عـدم ارائـه صـحيح اطالعـات و نتيجتـاً عـدم د         

 باشد.گر ميمناقصه

  .قانون برگزاري مناقصات محاسبه مي گردد 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  18قبلي بر اساس ماده  در كارهاي مناقصه گران در معيار حسن سابقه امتياز .8

  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  
  

 1: حسن سابقه پيمان شماره 2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    اول پيمان موضوع  -2
    نپيما شماره -3
  ................................................................................................................ ريال:    ...... ريال     به حروف............................................................:    به عدد  مبلغ پيمان (ريال) -4
    كارفرما نام  -5

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

    محل اجراي پيمان -7
  ..................................... :   ...............................  لغايت:     ..................... سال                                از تاريخ  مدت پيمان  -8
    مبلغ پيمان (ريال) -9

    ارزشيابي كلي كارفرما -10
    ارزشيابي كيفيت كار -11
    ارزشيابي زمانبندي كار -12
    ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي -13

  
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  
  
  

 2حسن سابقه پيمان شماره : 2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    دوم پيمان موضوع  -2
    نپيما شماره -3
  ................................................................................................................ ريال:    ...... ريال     به حروف............................................................:    به عدد  مبلغ پيمان (ريال) -4
    كارفرما نام  -5

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

    محل اجراي پيمان -7
  ..................................... :   ...............................  لغايت :    ..................... سال                                از تاريخ  مدت پيمان  -8
    مبلغ پيمان (ريال) -9

    ارزشيابي كلي كارفرما -10
    ارزشيابي كيفيت كار -11
    ارزشيابي زمانبندي كار -12
    ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي -13

  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  
  
  
  

 3: حسن سابقه پيمان شماره 2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    سوم پيمان موضوع  -2
    نپيما شماره -3
  ............................................................................................................... ريال:    ............. ريال          به حروف.......................................:   به عدد  مبلغ پيمان (ريال) -4
    كارفرما نام  -5

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

    محل اجراي پيمان -7
  .....................................:   ...............................  لغايت :    ..................... سال                                از تاريخ  مدت پيمان  -8
    ال)مبلغ پيمان (ري -9

    ارزشيابي كلي كارفرما -10
    ارزشيابي كيفيت كار -11
    ارزشيابي زمانبندي كار -12
    ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي -13
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  
  
  
  
  

 4حسن سابقه پيمان شماره  :2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    چهارم پيمان موضوع  -2
    نپيما شماره -3
  .............................................................................................................. ريال:   ............................................... ريال       به حروف:   به عدد  مبلغ پيمان (ريال) -4
    كارفرما نام  -5

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

    محل اجراي پيمان -7
  ....................................:  .............................  لغايت.:  ..................... سال                                از تاريخ  مدت پيمان  -8
    مبلغ پيمان (ريال) -9

    ارزشيابي كلي كارفرما -10
    ارزشيابي كيفيت كار -11
    ارزشيابي زمانبندي كار -12
    ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي -13
  
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  

  
  انگر مناقصهارزيابي توان مالي  :3شماره  فرم

 )4 شماره جدول از 3 رديف به مربوط(
 
  مستندات مربوطه ارسال نمايند.را بصورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه  3گران بايد فرم شماره مناقصه .1
  هاي قبل از آن مالك امتياز نخواهد بود.به بعد ) باشد و سال 1394سال گذشته (از سال  5اطالعات ارائه شده صرفاً بايد مربوط به  .2
  است. ) ارائه مستندات مرتبط (گواهي ماليات پرداختي در پنج سال گذشته) ضروري1در خصوص رديف ( .3
  سال گذشته ضروري  5ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي تأمين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده در ) 3در خصوص رديف ( .4

  باشد.مي
  باشد.سال گذشته ضروري مي 5ها يا كپي دفاتر قانوني در ) ارائه اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي5در خصوص رديف ( .5
  باشد.هاي قطعي و ممهور به مهر سازمان مالياتي ميدرآمد مستند به صورت وضعيت "نهدرآمد ناخالص ساال"منظور از  .6
هاست. همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني است كه مستند به اظهارنامه هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائيهاي دارائي "هاي ثابتدارايي"منظور از  .7

  گر نيز قابل قبول خواهد بود.در دفاتر قانوني مناقصههاي ثبت شده بر ميزان دارائي
الزامي است و حداكثر امتياز در ارائه حداقل يكي از مدارك فوق و يا تأييد اعتبار بانك يا موسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه، جهت ارزيابي توان مالي  .8

يابد. صورت امتياز توان مالي به تناسب كاهش ميمعادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي مناقصه باشد، در غير اين صورتي احراز خواهد شد كه مبالغ ارائه شده به شرح فوق
 شود.شايان ذكر است ارزيابي توان مالي بر اساس اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي

  
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا



  

  
 :باشد  زير مقادير از يكي از كمتر يا و معادل مناقصه برآوردي مبلغ كه شودمي احراز صورتي در مالي توان حداكثر 
 گذشته توسط  مناقصه گر سال 5 ماليات پرداخت شده  باالترين مبلغ  برابر پنجاه : الف 

 مناقصه گر گذشته توسط  سال 5 در شده پرداخت اجتماعي تأمين بيمه حق باالترين  برابر هفتاد :  ب 

 مناقصه گر  گذشته توسط  سال 5 ناخالص درآمد باالترين  برابر سه ج : 

  مناقصه گر براي معتبر اعتباري و مالي موسسات يا و بانك سوي از صادره اعتبار تأييد مبلغ برابر يك :  ه 
  .باشدمي فوق الزامي  جدول در درخواستي مدارك شده مصدق رونوشت ارائه 

 بيشترين و( مقدار بيشترين كه شد خواهد انجام رديفي اساس بر امتيازدهي و است الزامي مالي توان ارزيابي جهت جدول اين 5 الي 1 هايرديف به مربوط مدارك از يكي حداقل ارائه 
  .دارد را) امتياز
 ن  باشد. تاييد اعتبار از سوي بانكها وموسسات مالي واعتباري مي بايست در بازه زماني برگزاري مناقصه صادرگرديده  و فاقد هرگونه شرط وقيد درآ 

 امضاي صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر                                                                           

يف
رد

 

 عنوان معيار
 سال مبلغ در 

  4شماره صفحه مدرك مثبته در فايل  شماره  ضريب
1394 1395 1396 1397 1398 

  50 ماليات ساالنه بر اساس تأييد اداره مالياتي 1

2 
پرداخت  الحسابمبلغ حق بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي

شده به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس تأييد سازمان تأمين 
 اجتماعي

     
70  

3 
درآمد ناخالص ساالنه مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه 

دارايي ها يا دفاتر قانوني (درآمد تاييد شده صورت هاي مالي 
 توسط موسسسات عضو جامعه حسابداران رسمي )

     
3  

4 
هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي  بيمه دارائي
ها يا دفاتر قانوني (درآمد تاييد شده صورت هاي مالي دارائي

 توسط موسسسات عضو جامعه حسابداران رسمي )
     

5  

5 
ها يا موسسات مالي و مبلغ اعتبار صادر شده از طرف بانك

      اعتباري معتبر براي مناقصه گر  (ريال)
-  



  
  

  ارزيابي توان تجهيزاتي :4 شماره فرم
  )4 شماره جدول از 4 رديف به مربوط(

  
گران بايد اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده به منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصه .1

 نمايند. را بر حسب توان موجود خود تكميل

 مذكور را فراهم آورند.گزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات گران موظفند هر زمان كه مناقصهمناقصه .2
 گيرد. گر قرار ميمناقصهگزار در اختيار و درصد وزني هريك جهت محاسبه امتياز توان تجهيزاتي توسط مناقصه كارفرما يازن مورد عمده يزاتتجهشرح حداقل  .3
 گر ضروري است.) از سوي مناقصهسند مالكيت يا اجاره نامه يا فاكتور خريدتصوير (ارائه كليه مستندات مربوط به مالكيت يا اجاره تجهيزات  .4
مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمود هيچگونه امتيازي به  تجهيزاتبه خريد يا اجاره گر صرفاً اظهارنظر نمايد كه در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت در صورتي كه مناقصه  .5

  وي تعلق نخواهد گرفت.
 تعلق نخواهد گرفت.   ارايه شده توسط مناقصه گران مازاد بر نياز امتيازيهاي  يدك كشمورد نياز، امتياز اختصاص خواهد يافت و به  يدك كشفقط به تعداد   .6

  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا
  

  نوع تملك يدك كش  مجموع قدرت يدك كش  سرعت يدك كش  ساخت يدك كش لسا  نام يدك كش  رديف
  اجاره اي  ملكي

1           
2           
3           
4           



  
  

: توان فني و برنامه ريزي5شماره فرم   
 

 )4 شماره ازجدول 5 رديف به (مربوط 

  
   ، رييس كارگاه ، رييس دفترفني ، سايركارشناسان و... ) ( مديرپروژه درپروژه اين مناقصهاسامي افراد كليدي  و امتيازآور پيمانكار 

  تاريخ اخد مدرك  رشته /مقطع تحصيلي/سابقه  نام و نام خانوادگي  رديف
1        
2        
3      

4      

5      

    
 .گيردنمي تعلق مربوطه رديف به امتيازي هيچ اينصورت غير در ، است الزامي گرمناقصه سوي از ،جدول فوق  هايرديف از يك هر به مربوط مستندات تصوير ارائه 

   مدارك تحصيلي كاركنان كليدي الزامي است. به مربوط هايگواهي ارايه رونوشت 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا
  



  

  كيفي ارزيابي مدارك و اسناد چك ليست
 

  

 گر تكميلمناقصه توسط ليست چك 3 و2 و1 هايرديف است ضروري :مهم توضيح

  .گرددمي تكميل گزارمناقصه توسط 8 الي 4 هايرديف و گرديده

 گرمناقصهچك ليست
  (متقاضي)

  گزار مناقصهچك ليست 
  (كارفرما) 

  وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

  فرمنام 
  عنوان سند / مدرك / گواهي  ارزيابي

ديد
 گر

ائه
ار

ديد  
گر

ئه ن
ارا

ات  
فح

د ص
عدا

ت
  

ست
ل ا

كمي
ت

ست  
ص ا

ناق
ات  

فح
د ص

عدا
ت

  

ائه
م ار

عد
  

  توضيحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  رديــــــــف

 گر
صه

مناق
ي 

موم
ت ع

العل
اط

  

                  گر جهت شركت در مناقصهنامه درخواست شركت متقاضي / مناقصه  1
                  شركت تصويراساسنامه  2
                  شركت تأسيس آگهي رسمي تصويرروزنامه  3
                  شركت تغييرات آخرين آگهي رسمي تصويرروزنامه  4
                  شركت مديره هيأت اعضاء آخرين ملي كارت و شناسنامه تصوير  5
                  اقتصادي كد تصوير  6
                  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ازصالحيت ايمني  نامهتصوير گواهي  7
                  درخواستي در آگهي مناقصه صالحيت تشخيص تصويرگواهي  8
                  يريتيمد يها يستمس هاينامهيگواهتصوير  9
                  شركت ملي شناسه تصوير  10
                  گرمناقصه يرهت مدأمشخصات هي يستل  11

  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا
  
  



  
  

 گر تكميلمناقصه توسط ليست چك 3 و2 و1 هايرديف است ضروري :مهم توضيح

  .گرددمي تكميل گزارمناقصه توسط 8 الي 4 هايرديف و گرديده

  

 گرمناقصهچك ليست
  (متقاضي)

  گزار مناقصهچك ليست 
  (كارفرما)

  وضعيت كنترل اسناد  وضعيت كنترل اسناد

  نام فرم
  عنوان سند / مدرك / گواهي ارزيابي

ديد
 گر

ائه
ار

ديد  
گر

ئه ن
ارا

ات  
فح

د ص
عدا

ت
  

ست
ل ا

كمي
ت

ست  
ص ا

ناق
ات  

فح
د ص

عدا
ت

  

ائه
م ار

عد
  

  توضيحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  رديــــــــف

ربه 
 تج

بي
زيا

م ار
فر

يي
جرا

ق ا
واب

س
  

                  به بعد ) 1394از سال  سال گذشته ( 5 اعتبار مشابه با پيمان نسخ  1

 مشابه) كار 4 وجود عدم صورت در ( مشابه غير پيمان نسخ  2
                  به بعد ) 1394از سال  سال گذشته ( 5 اعتبار با

ي 
زياب

م ار
فر

لي
ق قب

واب
ن س

حس
  

قبلي  كارفرمايان از مشابه غير و مشابه معتبر شده انجام كار سابقه حسن گواهي  3
                  در پنج سال گذشته

مشابه خاتمه يافته در پنج سال گذشته  غير و پيمان هاي مشابه نسخ تصوير  4
                  مرتبط با گواهي هاي حسن سابقه صادر شده

                  الذكر فوق هايپيمان كارفرمايان آدرس و دورنگار ،تلفن شماره  5

  
  
  
  

                                                                           و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا
  
  



  
  

  

 گر تكميلمناقصه توسط ليست چك 3 و2 و1 هايرديف است ضروري :مهم توضيح

  .گرددمي تكميل گزارمناقصه توسط 8 الي 4 هايرديف و گرديده

  
  

 گرمناقصهچك ليست
  (متقاضي)

  گزار مناقصهچك ليست 
  (كارفرما) 

  وضعيت كنترل اسناد  وضعيت كنترل اسناد

  نام فرم
  عنوان سند / مدرك / گواهي ارزيابي

ديد
 گر

ائه
ار

ديد  
گر

ئه ن
ارا

ات  
فح

د ص
عدا

ت
  

ست
ل ا

كمي
ت

ست  
ص ا

ناق
ات  

فح
د ص

عدا
ت

  

ائه
م ار

عد
  

  توضيحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  رديــــــــف

ربه 
 تج

بي
زيا

م ار
فر

يي
جرا

ق ا
واب

س
  

                  به بعد ) 1394از سال  سال گذشته ( 5 اعتبار مشابه با پيمان نسخ  1

 مشابه) كار 4 وجود عدم صورت در ( مشابه غير پيمان نسخ  2
                  به بعد ) 1394از سال  سال گذشته ( 5 اعتبار با

رم 
ف

لي
ق قب

واب
ن س

حس
ي 

زياب
ار

  

قبلي  كارفرمايان از مشابه غير و مشابه معتبر شده انجام كار سابقه حسن گواهي  3
                  در پنج سال گذشته

خاتمه يافته در پنج سال گذشته   مشابه غير و پيمان هاي مشابه تصويرنسخ  4
                  مرتبط با گواهي هاي حسن سابقه صادر شده

                  الذكر فوق هايپيمان كارفرمايان آدرس و دورنگار ،تلفن شماره  5

  
  
                                                                        و مهر مناقصه گر  ي صاحبان مجاز امضامضاا


