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  2099091645000050 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/14/99 مىاقصٍ شماسٌآگُي فشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان 
  

یس یس ًایز ریزنتي ضیزییل ولی  هطیزٍرِ سییز ٍ       ًایز ریزنتي ضیزییل ولی  هطیزٍرِ سییز ٍ       تیا ظر  تیا ظر  ظی(لی  ٍ  ظی(لی  ٍ    یس تَلنیای  یس تَلنیای  ری ری   ذیی  ذیی    تیاهني ویا ی  تیاهني ویا ی  ّای ًفتی  یییزیى هایْاه  (یاظ  ظر ًایز ظیرظ      ّای ًفتی  یییزیى هایْاه  (یاظ  ظر ًایز ظیرظ        ضزوت پایاًِضزوت پایاًِ

  تِ هٌالػِ رزیى ٍیخا ضزییل ٍیرذیر ًوایا: تِ هٌالػِ رزیى ٍیخا ضزییل ٍیرذیر ًوایا: َر  نزی(َیى عوَه  یرسیات  ونف  َر  نزی(َیى عوَه  یرسیات  ونف  ، تِ غ، تِ غتایروا  یلىتزًٍنى  ظٍلت هاتاظ تایروا  یلىتزًٍنى  ظٍلت هاتاظ اًِ اًِ ااهااه  طزیكطزیك

ّا یس ّا یس   پاوتپاوت  ی ی هٌالػِ رزیى ٍ تاسرطاهٌالػِ رزیى ٍ تاسرطا  نطٌْاظنطٌْاظیریئِ پیریئِ پ  ،،نتنتغالرغالر  یینْزات هٌالػِ رزیى ظیرینْزات هٌالػِ رزیى ظیری  نِنِیاٌاظ نزی(َیى تا تْیاٌاظ نزی(َیى تا تْ  ی ی ٍ تحٍَ تحَ  یانتیانتنزی(َیى یس ظرنزی(َیى یس ظر  ییهزیر  تزرشیرهزیر  تزرشیر  نِنِولول

یًدام (َیّا ضا ٍ  سم یات هٌالػِ رزیى ظر غَر  عام یًدام (َیّا ضا ٍ  سم یات هٌالػِ رزیى ظر غَر  عام     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRظٍلت هاتاظ  تِ آظرس ظٍلت هاتاظ  تِ آظرس   ًٍنى ًٍنى ظرراُ ااهاًِ تایروا  یلىتزظرراُ ااهاًِ تایروا  یلىتز  یكیكطزطز

  ااسًا. ااسًا. ری خْت ضزوت ظر نزی(َیى هحمك ری خْت ضزوت ظر نزی(َیى هحمك   نى نى یهضاء یلىتزٍ ًیهضاء یلىتزٍ ً    رَیّرَیّ  یانتیانتهذوَر ٍ ظرهذوَر ٍ ظر  یتیت، هزیر  ثثت ًام ظر اا، هزیر  ثثت ًام ظر اا  لثللثل  یتیتعضَعضَ

ااهاًِ ااهاًِ   یتیت، ظر اا، ظر اایاتاى ّایاتاى ّا  یزیزٍ یطالعا  تواس ظناتز ثثت ًام ظر ااٍ یطالعا  تواس ظناتز ثثت ًام ظر اا02141230214123ظر ااهاًِ ظر ااهاًِ   یتیتظر تْزیى خْت یًدام هزیر  عضَظر تْزیى خْت یًدام هزیر  عضَ  ًِ اتاظًِ اتاظهاهااااا  تواستواس  ضوارُضوارُ

  ..هَخَظ یاتهَخَظ یات  ""وٌٌاُ/هٌالػِ رزوٌٌاُ/هٌالػِ رز  نينيتاهتاه  ی ی پزٍناپزٍناثثت ًام/ثثت ًام/""  تخص   تخص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRهه

  ضاُ ظر یاٌاظ هٌالػِ ٍ تِ غَر  ظٍ هزرلِ ییضاُ ظر یاٌاظ هٌالػِ ٍ تِ غَر  ظٍ هزرلِ یی  هطاتك هطخػا  یعالمهطاتك هطخػا  یعالم  Standard Fire Kit  خشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

هًنسیتاى  هًنسیتاى    ضیْنا ردیت ایَری   ضیْنا ردیت ایَری     (ناتاى(ناتاى  --تا تز یس تزج افناتا تز یس تزج افنا  --ى پااایریىى پااایریى(ناتا(ناتا  --تِ ًطاً  تْزیىتِ ًطاً  تْزیى  ضزوت پایاًِ ّای ًفت  ییزیىضزوت پایاًِ ّای ًفت  ییزیى    ::(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسبب

  1111  ننپالپال  --  ّفتنّفتن

  سیالسیال    ((میلیاسدمیلیاسد  تیستتیست))  2020سس000000سس000000سس000000      ::تشآيسد تقشیثي کاسفشماتشآيسد تقشیثي کاسفشما  ج( ج( 

  : : مىاقصٍ گشانمىاقصٍ گشان  مؼیاسَاي اسصیاتي کیفيمؼیاسَاي اسصیاتي کیفيد( د( 

  یهتناسیهتناس  3030تَیى هال : تَیى هال :   --11

  لاًَى تزرشیری هٌالػا  لاًَى تزرشیری هٌالػا    1212آیني ًاهِ یخزیی  تٌا ج هاظُ آیني ًاهِ یخزیی  تٌا ج هاظُ   2525هرسة هاظُ هرسة هاظُ   
  یهتناسیهتناس  1515یاتاًایرظّای تَلنا: یاتاًایرظّای تَلنا:   --44

  یهتناسیهتناس    1515یرسیات  هطتزیاى لثل  ٍ رسي ضْز : یرسیات  هطتزیاى لثل  ٍ رسي ضْز :   --22

  لاًَى تزرشیری هٌالػا  لاًَى تزرشیری هٌالػا    1212اظُ اظُ آیني ًاهِ یخزیی  تٌا ج هآیني ًاهِ یخزیی  تٌا ج ه  2626هرسة هاظُ هرسة هاظُ   
  یهتناسیهتناس  1515ظیضتي تدزتِ ٍ ظیًص ظر سهنٌِ هَرظ ًاز: ظیضتي تدزتِ ٍ ظیًص ظر سهنٌِ هَرظ ًاز:   --55

  یهتناسیهتناس  1515رسي ااتمِ : رسي ااتمِ :   --66  یهتناسیهتناس    1010تضوني ونفنت (اها  ٍ هحػَ  : تضوني ونفنت (اها  ٍ هحػَ  :   --33

هاتاظ  ٍاایت ضزوت پایاًِ ّای ًفت  هاتاظ  ٍاایت ضزوت پایاًِ ّای ًفت  ولنِ هٌالػِ رزیى هىلفٌا آرْ  راضز ٍ خایٍل هزتثل تا یرسیات  ونف  وِ ظر اایت ااهاًِ تایروا  یلىتزًٍنى  ظٍلتولنِ هٌالػِ رزیى هىلفٌا آرْ  راضز ٍ خایٍل هزتثل تا یرسیات  ونف  وِ ظر اایت ااهاًِ تایروا  یلىتزًٍنى  ظٍلت

، هْز ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق هستٌای  هزتَطِ تِ ّوزیُ اایز یاٌاظ ٍ ، هْز ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق هستٌای  هزتَطِ تِ ّوزیُ اایز یاٌاظ ٍ ری ظریانت ٍ ضوي تىون ری ظریانت ٍ ضوي تىون هَخَظ ه  تاضا هَخَظ ه  تاضا   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRییزیى تِ ًطاً  ییزیى تِ ًطاً  

  تهاتاظ  تغذیِ ًوایٌا.تهاتاظ  تغذیِ ًوایٌا.هایرن ذوز ضاُ ظر ییي آرْ  ظر ااهاًِ تایروا  یلىتزًٍنى  ظٍلهایرن ذوز ضاُ ظر ییي آرْ  ظر ااهاًِ تایروا  یلىتزًٍنى  ظٍل

  ..مي تاشذمي تاشذ  6060حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا   ::11تزکش تزکش 

يص سساوي گشدیذٌ يص سساوي گشدیذٌ : تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ س: تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ س22تزکشتزکش

  ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( ــََ
  ، ظیضتي تدْنشی ، یهىاًا ، تخػع  سم، تَیًای  نٌ  ٍ هال  یًدام وار هطاتك یاتاًایرظّای رییح غٌعت ًفت.، ظیضتي تدْنشی ، یهىاًا ، تخػع  سم، تَیًای  نٌ  ٍ هال  یًدام وار هطاتك یاتاًایرظّای رییح غٌعت ًفت.  ناسناسظیضتي تدزتِ ظر یًدام (اها  هَرظ ًظیضتي تدزتِ ظر یًدام (اها  هَرظ ً  --11

ّیی هیَر    ّیی هیَر      5065250652/  /  123402123402ي ًاهیِ ضیوارُ   ي ًاهیِ ضیوارُ   یین یین رسیة آ رسیة آ   (سیـال (سیـال یـ  میلیاسد یـ  میلیاسد ))  11سس000000سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلـغ  تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلـغ  ِ ِ یییرییری  تَیًای  تَیًای    --22

تضیاهني غیاظرُ   تضیاهني غیاظرُ   ظر ضیوي  ظر ضیوي    دسصذ وشخ پیشىُادي تشوذٌ مىاقصٍدسصذ وشخ پیشىُادي تشوذٌ مىاقصٍ  1010تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان ٍ ّوچٌني ٍ ّوچٌني أ  هحتزم ٍسیزیى أ  هحتزم ٍسیزیى ّنّن  2424//0202//2222

ِ رزظظ؛ لذی ییي ضزوت یس پذیزش تضاهنٌ  وِ نالا ضزییل نیَق تاضیا هعیذٍر تیَظُ ٍ ّینه رًَیِ       ِ رزظظ؛ لذی ییي ضزوت یس پذیزش تضاهنٌ  وِ نالا ضزییل نیَق تاضیا هعیذٍر تیَظُ ٍ ّینه رًَیِ       ًاهِ هذوَر یرییًاهِ هذوَر یریی  ّای ًوًَِ پنَات آینيّای ًوًَِ پنَات آیني  ست هطاتك نزهتست هطاتك نزهتتایتای  ه ه 

وسیز هی    وسیز هی    رسیي یًدیام ویار    رسیي یًدیام ویار      نينيعٌَیى تضوعٌَیى تضو  هسئَلنت ٍ تعْای ظر ییي (ػَظ ًخَیّا ظیضت. ّوچٌني  یس ّز غَر  ٍضعنت هٌالػِ رز تزًاُ  ظُ ظرغا تحتهسئَلنت ٍ تعْای ظر ییي (ػَظ ًخَیّا ظیضت. ّوچٌني  یس ّز غَر  ٍضعنت هٌالػِ رز تزًاُ  ظُ ظرغا تحت

  رزظظ.رزظظ.

    هَرظ ًاز  هَرظ ًازٍ هزتثل تا (اهاٍ هزتثل تا (اها  ناناظیضتي ااتمِ وار هفظیضتي ااتمِ وار هف  --33

  ظر غٌعت ًفت.ظر غٌعت ًفت.  یحیحریری  ییهٌااة هطاتك تا یاتاًایرظّاهٌااة هطاتك تا یاتاًایرظّا  نشی نشی تدْتدْ  نينيٍ ّوچٌٍ ّوچٌ  یزیت یزیت ، ها، هایی، یظیر، یظیریشییشی، تزًاهِ ر، تزًاهِ ر  یییخزییخزی  ییهتخػع ظر رَسُ ّاهتخػع ظر رَسُ ّا  نزٍّاینزٍّایظیضتي ًظیضتي ً  --44

  ظیری تَظى ضخػنت رمَل ظیری تَظى ضخػنت رمَل   --55

  یزیً یزیً یی    یضخاظ رمَلیضخاظ رمَل  نِنِتِ ولتِ ول    ًاهِ ی(تػاظ ضٌااِ  هلًاهِ ی(تػاظ ضٌااِ  هل  ینيینيآآ  1616رسة  هاظُ رسة  هاظُ     ِ  ضٌااِ هلِ  ضٌااِ هلیییرییری--66

  غارثاى هداس یهضاغارثاى هداس یهضا    ضزوت ٍ وا هلضزوت ٍ وا هل  ییهػاق  وا یلتػاظهػاق  وا یلتػاظ  یزیزِ تػَِ تػَیییرییری  --77

  

  

دس تاالي َش رکش وًتت ايل ي ديم 

 آگُي الضامي مي تاشذ
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    وِ ییي ها  لات  توایا تا اِ هاُ ظیگز ه  تاضا.وِ ییي ها  لات  توایا تا اِ هاُ ظیگز ه  تاضا.  سٍ ماٌ شمسيسٍ ماٌ شمسيها  یعتثار پنطٌْاظ یس تاریخ یرییِ پنطٌْاظ هال  تِ ها  ها  یعتثار پنطٌْاظ یس تاریخ یرییِ پنطٌْاظ هال  تِ ها        ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

    مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:  صمان،صمان،  ((صص

یلشیه  تَظُ ٍ ظر غَر  عام رعایت هَضَع، وارنزها یس لزیئت ًز  پنطٌْاظی ییطاى (َظظیری تِ یلشیه  تَظُ ٍ ظر غَر  عام رعایت هَضَع، وارنزها یس لزیئت ًز  پنطٌْاظی ییطاى (َظظیری تِ   ضزوت ّا ضزوت ّا   توام یاٌاظ تَال غارثاى هداس توام یاٌاظ تَال غارثاى هداس   سیزسیز  ییهْز ٍ یهضاهْز ٍ یهضا  --11

  رك ّز رًَِ یظعا ٍ یعتزیض  ری یس (َظ الة ٍ االل ه  ًوایا.رك ّز رًَِ یظعا ٍ یعتزیض  ری یس (َظ الة ٍ االل ه  ًوایا.  ضزوتضزوتعو  (َیّا آٍرظ ٍ ظر ییي غَر  آى عو  (َیّا آٍرظ ٍ ظر ییي غَر  آى 

تایست هَضَع یاتفاظُ یس هْیز یهضیا ٍ ظر رىین یغی  تیَظى آى ری تَایل       تایست هَضَع یاتفاظُ یس هْیز یهضیا ٍ ظر رىین یغی  تیَظى آى ری تَایل         توای  تِ یاتفاظُ یس هْز یهضا ظیضتِ تاضٌا ه توای  تِ یاتفاظُ یس هْز یهضا ظیضتِ تاضٌا ه   ضزوت ّاضزوت ّا    ظر غَرت  وِ ّز یه یسظر غَرت  وِ ّز یه یس  --22

    غارثاى هداس یهضای (َظ ط  ًاهِ راو   یعالم ًوَظُ ٍ ًاهِ ری ّوزیُ تا اایز یاٌاظ ظر پاوت هب  یریئِ ًوایٌا.غارثاى هداس یهضای (َظ ط  ًاهِ راو   یعالم ًوَظُ ٍ ًاهِ ری ّوزیُ تا اایز یاٌاظ ظر پاوت هب  یریئِ ًوایٌا.

  ییك ییك یاٌاظ ٍ هعنارّا ٍ خایٍل یرسییات  ونفی   یس طز  یاٌاظ ٍ هعنارّا ٍ خایٍل یرسییات  ونفی   یس طز    یانتیانتًَتت یٍل ًسثت تِ ظرًَتت یٍل ًسثت تِ ظر      یس  سهاى ظرج آرْیس  سهاى ظرج آرْ  سيصسيص  99  تِ ها تِ ها ا ا تَیًٌتَیًٌ    هه  یلیلهٌالػِ رزیى ٍیخا ضزیهٌالػِ رزیى ٍیخا ضزی  نِنِولول  --33

ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق   ززیاٌاظ  ضوي  تىون ، هْیاٌاظ  ضوي  تىون ، هْ  یانتیانتهْلت ظرهْلت ظر  ییپس یس یًمضاپس یس یًمضا  سيصسيص  1414ظٍلت هاتاظ  یلایم ٍ رایوثز ظزف هْلت ظٍلت هاتاظ  یلایم ٍ رایوثز ظزف هْلت   نى نى ااهاًِ تایروا  یلىتزًٍااهاًِ تایروا  یلىتزًٍ

ًٍ   نصنصیاٌاظ پیاٌاظ پ  یِیِِ تِ ّوزیُ اایز یاٌاظ، هایرن ٍ رَیّنٌاهِ ّای ذوز ضاُ ظر آرْ  ًسثت تِ تغذِ تِ ّوزیُ اایز یاٌاظ، هایرن ٍ رَیّنٌاهِ ّای ذوز ضاُ ظر آرْ  ًسثت تِ تغذهستٌای  هزتَطهستٌای  هزتَط ًٍ رفتِ ظر ااهاًِ تیایروا  یلىتز ظٍلیت  ظٍلیت    نىی  نىی  رفتِ ظر ااهاًِ تیایروا  یلىتز

ٍ      یٌایٌایلایم ًوایلایم ًوا ٍ      . ّوچٌیني هٌالػیِ ریزیى هی  تَیًٌیا خْیت ر ٍ ٍ   WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRR   ،   ،HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRRّیای   ّیای     آرْی  تیِ ایایت   آرْی  تیِ ایایت     ییت ییت . ّوچٌیني هٌالػیِ ریزیى هی  تَیًٌیا خْیت ر

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  یٌا.یٌا.هزیخعِ ًواهزیخعِ ًوا                                                            

   مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشاحل اختیاس تام خًاَذ داشت.ي یا سد دس قثًل  مىاقصٍ گضاس: 1تزکش 

 ذ. مىاقصٍ تٍ متقاضیان ياجذ ششایط تحًیل دادٌ خًاَذ ش اسىاد فشم َاي اسصشیاتي  ي مذاسک دسیافتي،   پس اص تشسسي:  2تزکش 

 گشدد تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ. ایٍ اسکي کٍ تٍ صًست واقص اس:  تٍ مذ3تزکش 

  

                                      سياتط ػمًمي                                                                                                       
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 ِ :   دسیافت هذاسک تحَیلی تِ ایي اهَس الضاهاً ضاهل:تَج

 ضطوت زض هٌالػِخْت ًاهِ اػالم آهازگی  -1

 )تذٍى اسائِ هستٌذات ضشکت تصَست صًٍکي( غاحثاى هداظ اهضاءضسُ تَسظ هْط ٍ اهضاء ٍ  تىویلاغل  تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی   -2

 لاتل ضٍیت تاضس.هستٌذات پطت سش ّن عثك خسٍل ضاٌّوا    PDFتاضس وِ زض ّط   PDFفایل  6وِ فمظ زاضای  ، 11اظ  3ِ یىساى عثك خسٍل ضاٌّوا زض غفحCDزٍ ًسرِ  -3

 

 

 ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا

 

 

      

 

 

   

 11اص   2صفحِ                                                                                                                                    
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 (.پطت سش ّن تاضٌذ  اسٌاد PDF )دس ّش فایل   .تحَیل گشدد ( قشاسدادُ CDٍدس دٍ لَح فطشدُ الکتشًٍیکی یکساى) ،   PDFفایل هجضا  8لغفا اعالػات ریل تِ صَست فقظ  جذٍل ساٌّوا :

 CDتؼساز فایل ّا زض 

 

 ضطح  

PDF ُ1 ضواس 

 () تَاى هالی

 : 1تکویل جذٍل ضواسُ  

تیست ٍ پٌح زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ، هستتٌس تتِ    -2غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ/  -1

تاییتس  تىویل فطهت  -4/ تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا هستٌس زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ، -3ا غَضتْای هالی تاییس ضسُ/ یلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

 تا هْط ٍ اهضای ضییس زایطُ اػتثاضات ٍ ضییس ضؼثِ تَاهاً اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ اػتثاضی هؼتثط

PDF  ُ2ضواس 

 )حسي ضْشت(

       (تِ تؼذ 1394سال ّای ):            2تکویل جذٍل ضواسُ 

 ت(اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تِ هَاضزی ًظیط )ویفیت واال،ػولىطز زض زٍضُ تْطُ تطزاضی، ویفیت ذسهات پطتیاًی ٍ اًدام تِ هَلغ تؼْسا اهتیاظ

PDF  ُ3ضواس 

 )استاًذاسدّای تَلیذ(
 

 : 3تکویل جذٍل ضواسُ 

 ترػػتتی یتتا هلتتی استتتاًساضزّای -2ایتتطاى /  تحمیمتتات غتتٌؼتی ٍ استتتاًساضز هؤسستتِ  ،(IPS) ًفتتت ٍظاضت استتتاًساضزّایالفف ( اسففتاًذاسدّای قاتففل قثففَل :     

 ،ISO 14000 ستتطی ًظیتتط ویفیتتت استتتاًساضّای -BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM, API, ASTM, ISO /3 :هاًٌتتس غتتٌؼتی وطتتَضّای

ISO9000 ،  ISO 18000ٍ ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط  

 اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساض                       -2اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط /   -4: ًذاسّای هشتثظ  استا ب( استاًذاسدّای هطاتِ یا

PDF  ُ4ضواس 

 )داًص ٍ تجشتِ(

      تِ تؼذ ( 1394)سال ّای       :   4تکویل جذٍل ضواسُ  

 غفحِ وِ حسالل ضاهل هَاضز شیل تاضس: 6حساوثطتطای ّط لطاضزاز سال گزضتِ  5دسای هطاتِ اًدام ضسُ الػاق هستٌسات هطتَعِ ٍ اضایِ هطرػات لطاضزازّ  

. تاضید ضطٍع ٍپایتاى لتطاضزاز   -7الحالیِ )زضغَضت زاضتي( ٍ -  6گَاّی پایاى واض  ٍ-5غفحِ ی اهضای عطفیي لطاضزاز -4هثلغ پیواى -3هحل اخطاء   -2هَضَع لطاضزاز  -1

  لطاضزازّای ذطیس تا تاالتطیي هثلغ  اضائِ گطزز. ، اوثط اهتیاظ ایي ترصتِ هٌظَض وسة حس

PDF  ُ5ضواس 

 )حسي ساتقِ(

  ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( -3وفایت واضوٌاى/  -2ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ/ -1 : 5تکویل جذٍل ضواسُ 

 دستگاُ کاسفشهایی.ٍ هْش ٍ اهضای ضواسُ تلفي ٍ ًام هقام هغلغ ، ضشٍع ٍ پایاى ٍ هثلغ قشاسداد ، تاسیخ ضواسُ قشاسداد، تَضیح هْن : ضاهل هَضَع پیواى

PDF  ُ6ضواس 

 )تضویي کیفیت(

چگتًَگی   -3ًحتَُ تتاهیي ذتسهات پتس اظ فتطٍش )ٍاضاًتتی( زض هحتل استتفازُ/         -2ًحتَُ تضتویي هحػتَالت ٍ گتاضاًتی/     -1ضتطح هؼیتاض    : 6تکویل جذٍل ضفواسُ  

 آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات -5آهَظش چگًَگی ًػة/ -4حول ٍ ًمل/ تستِ تٌسی ٍ

 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                              
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 جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدد اهتیاصات اص اهتیاص  ضشح سدی 

 (11اظ  6)غفحِ 1خسٍل ضواضُ  63 تًان مالی 1

 (11اظ  7)غفحِ  2خسٍل ضواضُ  48 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 2

 (11اظ  8)خسٍل  3خسٍل ضواضُ  48 استاوداردَای تًلید 3

 (11اظ  9ِ )غفح4خسٍل ضواضُ  48 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  4

 (11اظ  10)غفحِ  5خسٍل ضواضُ  48 حسه سابقٍ 5

 (11اظ  11)غفحِ 6خسٍل ضواضُ  43 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 6

  100 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 اضائِ ًوایس . زض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا ضَز  هتؼْس هیاظْاضات ٍ اعالػات هٌسضج زض تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ غحیح تَزُ ٍ  .1

تطای زستگاُ هٌالػِ گعاض ) ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى ( ایداز وسة اهتیاظ لاتل لثَل زض اضظیاتی ویفی زض ذػَظ حك یا تؼْسی  ّیچگًَِسضان هطتَعِ تتویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا ٍ هتتتى .2

  . هرتاض ذَاّس تَززض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات  آًْا یا لثَل  ضززض هٌالػِ گعاض ٍ ًرَاّس وطز 

  زاضت.س ًٌرَاّ گعاض  زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ حك تحت ّیچ ضطایغی اىهٌالػِ گط .3

 

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا 

                                                                                                                                    

            11 اص  4صفحِ                      

 

 

                                                    

 :هٌاقصِ گضاسکلی  اعالػات             
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  ًام : ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى

 11پالن -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس  -پاسساضاى  -ًطاًی :تْطاى

 هطاخؼِ فطهاییس.وویتِ فٌی تاظضگاًی  -11پالن  -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس -پاسساضاى  -تْطاى :آزضس  تِ  خْت تحَیل هساضن

  WWW.IOTCO.IRًطاًی ایٌتطًتی:     22592473: زٍضًگاض     22590026:ضواضُ تواس وویتِ فٌی تاظضگاًی 

 اعالػات کلی هٌاقصِ گش :         
 ًام ضطوت 

 هَضَع فؼالیت ضطوت عثك اساسٌاهِ :

 هحل ثثت : تاضید ثثت: ضواضُ ثثت:

 ّوطاُ : زٍضًگاض : تلفي :

 آزضس:

 آزضس الىتطًٍیه :

 وس التػازی : ضٌاسِ هلی :

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل:

 تاضید تَلس : هحل تَلس : ًام پسض:

 وس هلی هحل غسٍض ضٌاسٌاهِ : ضواضُ ضٌاسٌاهِ:

 ضواضُ ّوطاُ ضضتِ تحػیلی : : هسضن تحػیلی

   -4                                   -3                                          -2                                        -1  ًام ٍ ًام ذاًَازگی غاحثاى هداظ اهضا:

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا            

 11اص   5صفحِ                                                                                                                                                                          
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                                                                         تِ تؼذ( 1394سال ّای اص  )                  :تَاى هالی هؼیاس  1ٍل ضواسُ ذج

 
دی
س

 

 ضشح هؼیاس
 هثالغ تِ هیلیَى  سیال 

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال 

1 
غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز 

 هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ

     

2 
تٌس تِ اظْاضًاهِ زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،هس

 ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا

     

3 
زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ،هستٌس تِ  25

 هستٌذ تِ قشاسدادّای فشٍش ٍ گَاّی تحَیل کاال. 99سال یا  هستٌذ تِ صَست ّای هالی حساتشسی ضذُ 98فقظ سال  ا غَضتْای هالی تاییسیلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

4 

سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ  تاییس اػتثاض اظ

تا اهضای ضییس اػتثاضات ٍ  اػتثاضی هؼتثط

 هاًاضییس ضؼثِ تَ

هت ّایی خاسج فشتِ  تاییذیِ اػتثاس تاًکی هی تایست دس تاصُ ی صهاًی دسج آگْی فشاخَاى تا هْلت اسائِ هذاسک تاضذ. فشهتتاسیخ 

 تثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.ّش دٍ  اهضای سییس اػکِ ٍ فشهت ّایی  اص ایي تاصُ ی صهاًی

است .حساوثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَاّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هؼازل یا ووتط اظ یىی اظ همازیط  خسٍل اضظیاتی تَاى هالی العاهی 4الی  1یىی اظ هساضن ضزیف ّای  اضائِ حسالل .1 تَضیحات : 

 تاضس زض غیط ایٌػَضت اهتیاظ تَاى هالی تِ تٌاسة واّص هی یاتس. 4الی  1یف ّای زض

 استرطاج هی ضَز ٍ تطای سایط ضزیف ّا ، لاتل استٌاز ًوی تاضس. داسایی ثاتت هطَْد. اظ اظْاًاهِ هالیاتی غطفاً 2

 ًیاظ ًوی تاضس. سال گصضتِ زضج ضَز ٍ اػالم هثالغ ووتط 5. تطای ّط ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض 3

 . غَضت ّای هالی حساتطسی ضسُ هی تایس، هْوَض تِ هْط حساتطس هستمل تاضس.4

           اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                              

 11 اص  6صفحِ                                                                                                                                                                  
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص  ): قثلی ٍ حسي ضْشت ىاسصیاتی هطتشیاهؼیاس  2 جذٍل 

ظیتط )ویفیتت وتاال،ػولىطز زض زٍضُ تْتطُ تتطزاضی، ویفیتت ذتسهات پطتتیاًی ٍ اًدتام تتِ هَلتغ تؼْتسات( تتِ ضتطح ختسٍل ظیتط تؼیتیي هتی                   اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تتِ هتَاضزی ً     

 .هالن تؼییي اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی زض حساوثط پٌح سال گصضتِ هیاًگیي   گطزز.

کیفیت   کاالّای فشٍختِ ضذُ ضشح سدی 

 کاال

ػولکشد دس دٍسُ 

 تْشُ تشداسی

کیفیت خذهات 

 پطتیثاًی

 اًجام تِ هَقغ تؼْذات

 
 ّوشاُ/تلفي/فکس خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام

4        

5        

6        

7        

8        

 تَضیحات :

 هَضز واالی فطٍذتِ ضسُ خْت اضظیاتی هؼیاض اضائِ گطزز. 5تٌْا هستٌسات  -1

زستگاُ ٍ هْط ٍ اهضای س همام هغلغ ایواى ٍ ًام ٍ ضواضُ توسات اضائِ ضسُ هی تایست زاضای تاضید هؼتثط ، اعالػات لطاضزازی ضاهل هَضَع لطاضزاز ، تاضید ضطٍع ٍ پایاى ، عطفیي لطاضزاز ، ضواضُ پهستٌ  -2

 واضفطهایی تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 11اص   7صفحِ  

               



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ                                                                                                                     
           
 MM/47/99 : Standard Fire Kitمىاقصٍ شمارٌ                                                                         شرکت پایانه های نفتی ایران              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 :هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ 3جذٍل ضواسُ         

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل

 خسٍل فَق  العاهی هی تاضس." ب"ٍ  "الف")اضائِ هساضن هثثتِ هثٌی تط ضػایت استاًساضزّای اػالم ضسُ زض تٌسّای  ایطاى تحمیمات غٌؼتی ٍ استاًساضز هؤسسِ  ،(IPS) ًفت ٍظاضت استاًساضزّای-1

 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :هاًٌس غٌؼتی وطَضّای ترػػی یا هلی استاًساضزّای-2

  ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ISO 14000، ISO9000 ،  ISO 18000ٍ  سطی ًظیط یتویف استاًساضّای-3

 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

 ()هستٌسات هطتَط تِ گَاّیٌاهِ ّای هؼتثط یا استاًساضی اذص ضسُ ، اضائِ گطزز. اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط -1

                      عی ًاهِ ضسوی واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساضاضایِ تاظزیس اػالم آهازگی  -2 

  :                                                             اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          
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 سدی 
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل
ب( استاًذاسدّای هطاتِ 

 یااستاًذاسّای هشتثظ

 سّوشاُ/تلفي/فک خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام
استاودارد 

 کیفیت

استاودارد 

 تًلید

 استاودارد

وحًٌ وصب                  

 یا بُرٌ برداری

ارایٍ گًاَی 

 وامٍ َای معتبر
 

ارایٍ بازدید 

 کارشىاسی

 

1         

2         

3         

4         

5         
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص ) :دس صهیٌِ هَسد ًظش تجشتِ ٍ داًصهؼیاس داضتي   4سُ جذٍل ضوا 

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدی 
 هثلغ قشاسداد

 )هیلیَى سیال(
 ي/فکس خشیذاستلف ًام،ًطاًی ٍ هقام هغلغ خشیذاس تاسیخ فشٍش

4      

5      

6      

7      

8      

 تَضیحات :
 خْت اذص اهتیاظ العاهی است.تِ ّوطاُ  اضائِ هستٌسات هثثتِ تىویل ّوِ ستًَْا ٍهْط ٍاهضا تطگِ  -1

 زض پٌح سال گصضتِ(اضائِ گطزز)حساوثط چْاض واض هطاتِ   تا تاالتشیي هثلغ خشیذقشاسدادّای تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص  -2

 است لعاهیتاضس ، احالیِ اهضاء لطاضزازٍیا ال تِ هطتَط ٍغفحِ لطاضزاز هست لطاضزاز، ،هثلغ لطاضزاز هَضَع ، لطاضزاز عطفیي: ّایتٌس وٌٌسُ هطرع وِ لطاضزازّا اظ غفحاتی تػَیط اضائِ -3

 ًطخ تَضم اػالهی اظ هطاخغ لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز.سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس  5هثالغ لطاضزاز اضائِ ضسُ زض  -4

 زض غَضت اضائِ لطاضزازّای هطاضوتی ، سْن هطاضوت هٌالػِ گط زض لطاضزاز تایس هطرع تاضس. -5

 اضائِ ضسُ هی تایست سْن فطٍش واال تِ غَضت ضفاف هطرع تاضس.  EPC  ٍPCزض لطاضزازّای  -6

 ا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                           اهضای صاحثاى هجاص اهض     
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 تِ تؼذ ...( 1394) اص سال ّای     :هؼیاس حسي ساتقِ 5جذٍل ضواسُ 

 جوغ اهتیاص هتَسظ خَب خَبتسیاس ػالی ضشح هؼیاس ردیف

      ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ 1

      وفایت واضوٌاى 2

      ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( 3

 تَضیحات :
 اضایِ هساضن هثثتِ خْت اذص اهتیاظ العاهی است. -1

 ا تاضس.وٌسی واضفطها هی تایس اعالػات پیواى ضاهل پیواى، هَضَع، تاضید، ًام ٍ ضواضُ تواس همام هغلغ زستگاُ واضفطهایی ٍ هْط ٍ اهضای واضفطهزض هستٌسات ضضایت -2

 گصضتِ ، هَاضز ویفیت واال ، وفایت واضوٌاى ٍ تحَیل تِ هَلغ هغاتك خسٍل تاال شوط گطزز. یاىتوٌسی واضفطهاضضایاػالم سغح زض  -3

 سال گزضتِ اجتٌاب ًوایٌذ. 5گشاى اص اسائِ هذاسک حسي ساتقِ هشتَط تِ قثل تش اص  هٌاقصِ -4

 ٍ زض غَضت ضضایتوٌسی ووتط ، اهتیاظ تِ تٌاسة واّص هی یاتس. اسائِ دست کن چْاس هذسک هثثتِ )تا سغح سضایتوٌذی ػالی( تشای کسة حذاکثش اهتیاص هؼیاس حسي ساتقِ کفایت هی کٌذ -5

                                               اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                            اهضای صاحثاى هجاص
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص ) :تی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت هؼیاس اسصیا 6جذٍل ضواسُ 

 ّوشاُ/تلفي/فاکس ًام ضشکت ٍهقام هغلغ خشیذاس ضؼی  هتَسظ خَب ػالی ضشح سدی 

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 1

2 
ذسهات پس اظ فطٍش ًحَُ تاهیي 

 )ٍاضاًتی( زض هحل استفازُ
      

       چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل 3

       آهَظش چگًَگی ًػة 4

       آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات 5

 تَصیحات :
 اهتیاظ هطتَعِ تِ ایي هؼیاض اظ هساضن هثثتِ شیل تِ زست هی آیس :

 2( Final Book ) فایٌال تَن -1

   (ITPًاهِ ّای تست ٍ تاظضسی )تط -2

 سال گصضتِ  5ضسُ زض  اظ لطاضزازّای هٌؼمستٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍل فَق  -3

 اهتیاص تؼلق هیگیشد.(  % 60اسائِ خَداظْاسی )دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاص اخذ ًطَد ، تاذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی  -4

                                                                             :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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