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 تا اهضای صاحثاى   ٍ خَاًا( تصَست دقیق م اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى )فشم خَداظْاسیؼالتکویل کلیِ اعالػات دسخَاست ضذُ هٌذسج دس تشگْای است

 هذاسک ٍ هستٌذات الضاهی هی تاضذ .  CD تِ ّوشاُ اسسال هجاص اهضای ٍ هوَْس تِ هْش ضشکت

                                                                                                                            

 الػاتوویسیَى هٌ                                                                                                                                                                                                                        
 14 اص    1   صفحِ 

 

  



 
 
 

 
   

 

  2099091645000055 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/19/99 مىاقصٍ شماسٌآگُي فشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان 
  

ٍ   یتیتیظ تَلنیس یظ تَلنیس   ضیضی  شیی  شیی    تیاهني ویا ی  تیاهني ویا ی  ّای ًفتی  یییطیى هایْاه  ذیاظ  زض ًایط زیضز      ّای ًفتی  یییطیى هایْاه  ذیاظ  زض ًایط زیضز        ضطوت پایاًِضطوت پایاًِ ٍ زیذلی   یظ یظ ًایط ریطنتي ضیطییل ولی  هطیطٍرِ ظییط ٍ       ًایط ریطنتي ضیطییل ولی  هطیطٍرِ ظییط ٍ       تیا زض  تیا زض    زیذلی  

  تِ هٌالػِ رطیى ٍیخس ضطییل ٍیرصیض ًوایس: تِ هٌالػِ رطیى ٍیخس ضطییل ٍیرصیض ًوایس: َضت نطیذَیى عوَه  یضظیات  ونف  َضت نطیذَیى عوَه  یضظیات  ونف  ، تِ غ، تِ غتسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلت هاتاز تسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلت هاتاز اًِ اًِ ااهااه  ططیكططیك

ّا یظ ّا یظ   پاوتپاوت  ی ی هٌالػِ رطیى ٍ تاظرطاهٌالػِ رطیى ٍ تاظرطا  نطٌْازنطٌْازیضیئِ پیضیئِ پ  ،،نتنتغالرغالر  یینْطات هٌالػِ رطیى زیضینْطات هٌالػِ رطیى زیضی  نِنِیاٌاز نطیذَیى تا تْیاٌاز نطیذَیى تا تْ  ی ی ٍ تحٍَ تحَ  یانتیانتنطیذَیى یظ زضنطیذَیى یظ زض  ییهطیر  تطرعیضهطیر  تطرعیض  نِنِولول

یًدام ذَیّس ضس ٍ  ظم یات هٌالػِ رطیى زض غَضت عسم یًدام ذَیّس ضس ٍ  ظم یات هٌالػِ رطیى زض غَضت عسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRزٍلت هاتاز  تِ آزضس زٍلت هاتاز  تِ آزضس   ًٍنى ًٍنى زضراُ ااهاًِ تسیضوات یلىتطزضراُ ااهاًِ تسیضوات یلىتط  یكیكطططط

  ااظًس. ااظًس. ضی خْت ضطوت زض نطیذَیى هحمك ضی خْت ضطوت زض نطیذَیى هحمك   نى نى یهضاء یلىتطٍ ًیهضاء یلىتطٍ ً    رَیّرَیّ  یانتیانتهصوَض ٍ زضهصوَض ٍ زض  یتیت، هطیر  ثثت ًام زض اا، هطیر  ثثت ًام زض اا  لثللثل  یتیتعضَعضَ

ااهاًِ ااهاًِ   یتیت، زض اا، زض اایاتاى ّایاتاى ّا  یطیطٍ یطالعات تواس زناتط ثثت ًام زض ااٍ یطالعات تواس زناتط ثثت ًام زض اا02141930214193زض ااهاًِ زض ااهاًِ   یتیتزض تْطیى خْت یًدام هطیر  عضَزض تْطیى خْت یًدام هطیر  عضَ  ًِ اتازًِ اتازهاهااااا  تواستواس  ضواضُضواضُ

  ..هَخَز یاتهَخَز یات  ""وٌٌسُ/هٌالػِ رطوٌٌسُ/هٌالػِ رط  نينيتاهتاه  ی ی پطٍناپطٍناثثت ًام/ثثت ًام/""  ترص   ترص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRهه

هطاتك هطرػات یعالم ضسُ زض یاٌاز هٌالػِ ٍ تِ غَضت هطاتك هطرػات یعالم ضسُ زض یاٌاز هٌالػِ ٍ تِ غَضت   Fire Fighting Diesel Engine Pump  ست2 خشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

  زٍ هطرلِ ییزٍ هطرلِ یی

هًنسیتاى  هًنسیتاى    ضیْنس ردیت ایَضی   ضیْنس ردیت ایَضی     ذناتاىذناتاى  --تا تط یظ تطج افنستا تط یظ تطج افنس  --ى پااسیضیىى پااسیضیىذناتاذناتا  --تِ ًطاً  تْطیىتِ ًطاً  تْطیى  ضطوت پایاًِ ّای ًفت  ییطیىضطوت پایاًِ ّای ًفت  ییطیى    ::(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسبب

  1111  ننپالپال  --  ّفتنّفتن

  سیالسیال    ((میلیاسدمیلیاسد  چُاسدٌچُاسدٌیکصذ ي یکصذ ي ))  111414سس000000سس000000سس000000      ::تشآيسد تقشیثي کاسفشماتشآيسد تقشیثي کاسفشما  ج( ج( 

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

  یهتناظیهتناظ  3030تَیى هال : تَیى هال :   --11

  لاًَى تطرعیضی هٌالػات لاًَى تطرعیضی هٌالػات   1212آیني ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ آیني ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ   2525هرسة هازُ هرسة هازُ   
  یهتناظیهتناظ  2525زیضتي تدطتِ ٍ زیًص زض ظهنٌِ هَضز ًاط: زیضتي تدطتِ ٍ زیًص زض ظهنٌِ هَضز ًاط:   --55

  یهتناظیهتناظ    1100یضظیات  هطتطیاى لثل  ٍ رسي ضْطت: یضظیات  هطتطیاى لثل  ٍ رسي ضْطت:   --22

  لاًَى تطرعیضی هٌالػات لاًَى تطرعیضی هٌالػات   1212آیني ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ آیني ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ   2626هرسة هازُ هرسة هازُ   
  یهتناظیهتناظ  55رسي ااتمِ : رسي ااتمِ :   --66

  یهتناظیهتناظ  55ًاام ونفنت ٍ ًحَُ تضوني هحػَ ت هراضیًت  : ًاام ونفنت ٍ ًحَُ تضوني هحػَ ت هراضیًت  :   --77  یهتناظیهتناظ    1010تضوني ونفنت ذسهات ٍ هحػَ ت: تضوني ونفنت ذسهات ٍ هحػَ ت:   --33

  اظاظیهتنیهتن  55ظطننت تَلنس: ظطننت تَلنس:   --88  یهتناظیهتناظ  1100یاتاًسیضزّای تَلنس: یاتاًسیضزّای تَلنس:   --44

یاًِ ّای ًفت  یاًِ ّای ًفت  ولنِ هٌالػِ رطیى هىلفٌس آرْ  راضط ٍ خسیٍل هطتثل تا یضظیات  ونف  وِ زض اایت ااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلتهاتاز  ٍاایت ضطوت پاولنِ هٌالػِ رطیى هىلفٌس آرْ  راضط ٍ خسیٍل هطتثل تا یضظیات  ونف  وِ زض اایت ااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلتهاتاز  ٍاایت ضطوت پا

آى ّا ٍ یلػاق هستٌسیت هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز ٍ آى ّا ٍ یلػاق هستٌسیت هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز ٍ ، هْط ٍ یهضای ، هْط ٍ یهضای ضی زضیانت ٍ ضوي تىون ضی زضیانت ٍ ضوي تىون هَخَز ه  تاضس هَخَز ه  تاضس   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRییطیى تِ ًطاً  ییطیى تِ ًطاً  

  هسیضن شوط ضسُ زض ییي آرْ  زض ااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلتهاتاز  تغصیِ ًوایٌس.هسیضن شوط ضسُ زض ییي آرْ  زض ااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍنى  زٍلتهاتاز  تغصیِ ًوایٌس.

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

استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ سيص سساوي گشدیذٌ استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادي تٍ سيص سساوي گشدیذٌ : تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا : تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصي مثالغ قشاسدادي، تا 22تزکشتزکش

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

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
  یضزّای ضییح غٌعت ًفت.یضزّای ضییح غٌعت ًفت.، زیضتي تدْنعیت، یهىاًات، ترػع  ظم، تَیًای  نٌ  ٍ هال  یًدام واض هطاتك یاتاًس، زیضتي تدْنعیت، یهىاًات، ترػع  ظم، تَیًای  نٌ  ٍ هال  یًدام واض هطاتك یاتاًس  ناظناظزیضتي تدطتِ زض یًدام ذسهات هَضز ًزیضتي تدطتِ زض یًدام ذسهات هَضز ً  --11

/ت /ت 123402123402ي ًاهیِ ضیواضُ   ي ًاهیِ ضیواضُ   یین یین رسة آرسة آ  (سیال(سیالمیلیًنمیلیًن  َشتادَشتادصذ ي صذ ي وُوُي ي   میلیاسدمیلیاسد  چُاسچُاس))  44سس999900سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ ِ ِ یییضییضی  تَیًای  تَیًای    --22

زض ضیوي  زض 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 أت هحتطم ٍظیطیى أت هحتطم ٍظیطیى ّنّن  9494//0909//2222ّی هَضخ ّی هَضخ   5065950659

ِ رطزز؛ لصی ییي ضطوت یظ پصیطش تضاهنٌ  وِ نالس ضطییل نَق تاضس هعصٍض تیَزُ ٍ  ِ رطزز؛ لصی ییي ضطوت یظ پصیطش تضاهنٌ  وِ نالس ضطییل نَق تاضس هعصٍض تیَزُ ٍ  ًاهِ هصوَض یضییًاهِ هصوَض یضیی  ّای ًوًَِ پنَات آینيّای ًوًَِ پنَات آیني  ست هطاتك نطهتست هطاتك نطهتتایتای  تضاهني غازضُ ه تضاهني غازضُ ه 

رسیي یًدیام ویاض    رسیي یًدیام ویاض      نينيعٌَیى تضیو عٌَیى تضیو   ض ییي ذػَظ ًرَیّس زیضت. ّوچٌني  یظ ّط غَضت ٍضعنت هٌالػِ رط تطًسُ  زُ زضغس تحتض ییي ذػَظ ًرَیّس زیضت. ّوچٌني  یظ ّط غَضت ٍضعنت هٌالػِ رط تطًسُ  زُ زضغس تحتّنچ رًَِ هسئَلنت ٍ تعْسی زّنچ رًَِ هسئَلنت ٍ تعْسی ز

  وسط ه  رطزز.وسط ه  رطزز.

  ٍ هطتثل تا ذسهات هَضز ًاطٍ هطتثل تا ذسهات هَضز ًاط  نسنسزیضتي ااتمِ واض هفزیضتي ااتمِ واض هف  --33

  زض غٌعت ًفت.زض غٌعت ًفت.  یحیحضیضی  ییٌااة هطاتك تا یاتاًسیضزّاٌااة هطاتك تا یاتاًسیضزّاهه  نعیتنعیتتدْتدْ  نينيٍ ّوچٌٍ ّوچٌ  یطیت یطیت ، هس، هسیی، یزیض، یزیضیعییعی، تطًاهِ ض، تطًاهِ ض  یییخطییخطی  ییهترػع زض رَظُ ّاهترػع زض رَظُ ّا  نطٍّاینطٍّایزیضتي ًزیضتي ً  --44

  

  

رکش وًتت ايل ي ديم دس تاالي َش 

 آگُي الضامي مي تاشذ
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  زیضی تَزى ضرػنت رمَل زیضی تَزى ضرػنت رمَل   --55

  یطیً یطیً یی    یضراظ رمَلیضراظ رمَل  نِنِتِ ولتِ ول    ًاهِ یذتػاظ ضٌااِ  هلًاهِ یذتػاظ ضٌااِ  هل  ینيینيآآ  1616رسة  هازُ رسة  هازُ     ِ  ضٌااِ هلِ  ضٌااِ هلیییضییضی--66

  غارثاى هداظ یهضاغارثاى هداظ یهضا    ضطوت ٍ وس هلضطوت ٍ وس هل  ییهػسق  وس یلتػازهػسق  وس یلتػاز  یطیطِ تػَِ تػَیییضییضی  --77

  

    وِ ییي هست لات  توسیس تا اِ هاُ زیگط ه  تاضس.وِ ییي هست لات  توسیس تا اِ هاُ زیگط ه  تاضس.  سٍ ماٌ شمسيسٍ ماٌ شمسيیعتثاض پنطٌْاز یظ تاضید یضییِ پنطٌْاز هال  تِ هست یعتثاض پنطٌْاز یظ تاضید یضییِ پنطٌْاز هال  تِ هست هست هست       ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

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

نطها یظ لطیئت ًطخ پنطٌْازی ییطاى ذَززیضی تِ نطها یظ لطیئت ًطخ پنطٌْازی ییطاى ذَززیضی تِ یلعیه  تَزُ ٍ زض غَضت عسم ضعایت هَضَع، واضیلعیه  تَزُ ٍ زض غَضت عسم ضعایت هَضَع، واض  ضطوت ّا ضطوت ّا   توام یاٌاز تَال غارثاى هداظ توام یاٌاز تَال غارثاى هداظ   ظیطظیط  ییهْط ٍ یهضاهْط ٍ یهضا  --11

  رك ّط رًَِ یزعا ٍ یعتطیض  ضی یظ ذَز الة ٍ االل ه  ًوایس.رك ّط رًَِ یزعا ٍ یعتطیض  ضی یظ ذَز الة ٍ االل ه  ًوایس.  ضطوتضطوتعو  ذَیّس آٍضز ٍ زض ییي غَضت آى عو  ذَیّس آٍضز ٍ زض ییي غَضت آى 

تیَزى آى ضی تَایل   تیَزى آى ضی تَایل     تایست هَضَع یاتفازُ یظ هْیط یهضیا ٍ زض رىین یغی     تایست هَضَع یاتفازُ یظ هْیط یهضیا ٍ زض رىین یغی       توای  تِ یاتفازُ یظ هْط یهضا زیضتِ تاضٌس ه توای  تِ یاتفازُ یظ هْط یهضا زیضتِ تاضٌس ه   ضطوت ّاضطوت ّا    زض غَضت  وِ ّط یه یظزض غَضت  وِ ّط یه یظ  --22

    غارثاى هداظ یهضای ذَز ط  ًاهِ ضاو   یعالم ًوَزُ ٍ ًاهِ ضی ّوطیُ تا اایط یاٌاز زض پاوت هب  یضیئِ ًوایٌس.غارثاى هداظ یهضای ذَز ط  ًاهِ ضاو   یعالم ًوَزُ ٍ ًاهِ ضی ّوطیُ تا اایط یاٌاز زض پاوت هب  یضیئِ ًوایٌس.

  ییك ییك طططط  یاٌاز ٍ هعناضّا ٍ خسیٍل یضظییات  ونفی   یظ  یاٌاز ٍ هعناضّا ٍ خسیٍل یضظییات  ونفی   یظ    یانتیانتًَتت یٍل ًسثت تِ زضًَتت یٍل ًسثت تِ زض      یظ  ظهاى زضج آرْیظ  ظهاى زضج آرْ  سيصسيص  99  تِ هستتِ هستتَیًٌس تَیًٌس     هه  یلیلهٌالػِ رطیى ٍیخس ضطیهٌالػِ رطیى ٍیخس ضطی  نِنِولول  --33

ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق ٍ یهضای آى ّا ٍ یلػاق   ططیاٌاز  ضوي  تىون ، هْیاٌاز  ضوي  تىون ، هْ  یانتیانتهْلت زضهْلت زض  ییپس یظ یًمضاپس یظ یًمضا  سيصسيص  1414زٍلت هاتاز  یلسیم ٍ رسیوثط ظطف هْلت زٍلت هاتاز  یلسیم ٍ رسیوثط ظطف هْلت   نى نى ااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍااهاًِ تسیضوات یلىتطًٍ

ًٍ رفتِ زض ااهاًرفتِ زض ااهاً  نصنصیاٌاز پیاٌاز پ  یِیِهستٌسیت هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز، هسیضن ٍ رَیّنٌاهِ ّای شوط ضسُ زض آرْ  ًسثت تِ تغصهستٌسیت هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز، هسیضن ٍ رَیّنٌاهِ ّای شوط ضسُ زض آرْ  ًسثت تِ تغص ًٍ ِ تیسیضوات یلىتط زٍلیت  زٍلیت    نىی  نىی  ِ تیسیضوات یلىتط

ٍ      یٌسیٌسیلسیم ًوایلسیم ًوا ٍ      . ّوچٌیني هٌالػیِ ریطیى هی  تَیًٌیس خْیت ض ٍ ٍ   WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRR   ،   ،HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRRّیای   ّیای     آرْی  تیِ ایایت   آرْی  تیِ ایایت     ییت ییت . ّوچٌیني هٌالػیِ ریطیى هی  تَیًٌیس خْیت ض

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  .هطیخعِ ًوایٌس.هطیخعِ ًوایٌس                                                            

   احل اختیاس تام خًاَذ داشت.مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشي 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 :  تٍ مذاسکي کٍ تٍ صًست واقص اس3تزکش 

  

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

 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  3یىساى عثك خسٍل ضاٌّوا زض غفحِ CDرِ زٍ ًس -3

 

 

 ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا

 

 

      

 

 

   

 14اص   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 :

 CDز فایل ّا زض تؼسا

 

 ضطح  

PDF  ُ1ضواس 

 () 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/ هستٌس تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا 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 

 غ تؼْسات(اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تِ هَاضزی ًظیط )ویفیت واال،ػولىطز زض زٍضُ تْطُ تطزاضی، ویفیت ذسهات پطتیاًی ٍ اًدام تِ هَل

PDF  ُ3ضواس 

 )استاًذاسدّای تَلیذ(
 

 : 3تکویل جذٍل ضواسُ 

 ترػػتتی یتتا هلتتی استتتاًساضزّای -2ایتتطاى /  تحمیمتتات غتتٌؼتی ٍ استتتاًساضز هؤسستتِ  ،(IPS) ًفتتت ٍظاضت ًساضزّایاستتتاالفف ( 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 فیتوی هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط  

 اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساض                       -2اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط /   -9: ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

PDF  ُ4ضواس 

 )داًص ٍ تجشتِ(

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

 غفحِ وِ حسالل ضاهل هَاضز شیل تاضس: 6حساوثطتطای ّط لطاضزاز سال گزضتِ  5دسات هطتَعِ ٍ اضایِ هطرػات لطاضزازّای هطاتِ اًدام ضسُ الػاق هستٌس  

. ع ٍپایتاى لتطاضزاز  تاضید ضطٍ -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. ، تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص

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 ، ، تاسیخ ضشٍع ٍ پایاى ٍ هثلغ قشاسداد ضواسُ قشاسداد، َضَع پیواىتَضیح هْن : ضاهل ه

PDF  ُ6ضواس 

 )تضویي کیفیت(

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

 آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات -5آهَظش چگًَگی ًػة/ -4تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل/
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PDF  ُ7ضواس 

 )ًظام کیفیت(

تطًاهتتِ  -3/ هتتَاز تدْیتتع ، تیوتتِ ًاهتتِ تضتتویي ویفیتتت وتتاال ، -2/ٍ ...( ISOاضائتتِ گَاّیٌاهتتِ ّتتای تضتتویي ویفیتتت ) -1:  7تکویففل جففذٍل ضففواسُ 

 ،تدْیتع  هستتٌسات گتاضاًتی وتاال ،    -6/ هستتٌسات وٌتتطل ویفیتت تتاظضص ضترع ثالتث       -5/ هستتٌسات وٌتتطل ویفیتت ستاظًسُ     -4/ حیي ستاذت  تاظضسی

 هَاز

PDF  ُ8ضواس 

 )ظشفیت تَلیذ(

 .یگطززه تؼییي تاظزیس عطیك اظ لعٍم زضغَضت ٍ تَلیس هدَظّای یا ّا پطٍاًِ تطاساص تَلیس ظطفیت اهتیاظ:  8تکویل جذٍل ضواسُ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14اص   4صفحِ                                                                             ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا              
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 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                  

 اهتیاصات اص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدد اهتیاص  ضشح سدی 

 (14اظ  7)غفحِ 1خسٍل ضواضُ  22 تًان مالی 1

 (14اظ  8)غفحِ  2خسٍل ضواضُ  91 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 2

 (14اظ  9)خسٍل  3خسٍل ضواضُ  91 داستاوداردَای تًلی 3

 (14اظ  10)غفحِ 4خسٍل ضواضُ  01 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  4

 (14اظ  11)غفحِ  5خسٍل ضواضُ  2 حسه سابقٍ 5

 (14اظ  12)غفحِ 6خسٍل ضواضُ  91 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 6

 (14اظ  13)غفحِ 7خسٍل ضواضُ  2 وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت )گاراوتی( 7

 (14اظ  14)غفحِ 8خسٍل ضواضُ  2 ظرفیت تًلید 8

  100 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 ئِ ًوایس . اضازض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا هتؼْس هی ضَز اظْاضات ٍ 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 تَزلػات زض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌا آًْا ضز یا لثَل زض 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 

                                                                                                                                    

 14 اص  5صفحِ                      
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 هٌاقصِ گضاس :کلی  اعالػات             

  یاًِ ّای ًفتی ایطاىًام : ضطوت پا

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

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

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

 اعالػات کلی هٌاقصِ گش :         
 ًام ضطوت 

 هَضَع فؼالیت ضطوت عثك اساسٌاهِ :

 هحل ثثت : تاضید ثثت: ضواضُ ثثت:

 ّوطاُ : زٍضًگاض : تلفي :

 آزضص:

 آزضص الىتطًٍیه :

 وس التػازی : ضٌاسِ هلی :

 اًَازگی هسیط ػاهل:ًام ٍ ًام ذ

 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            

 14اص   6صفحِ                                                                                                                                                                          
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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 
زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،هستٌس تِ اظْاضًاهِ 

 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 

تاییس اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ 

اػتثاضات ٍ تا اهضای ضییس  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 

 ضذ. ّش دٍ  اهضای سییس اػتثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذکِ ٍ 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 : 

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

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

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

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

           اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                              

 14 اص  7صفحِ                                                                                                                                                                  
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص  ):   قثلی ٍ حسي ضْشت ىاسصیاتی هطتشیاهؼیاس  2 جذٍل 

،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 ًظیتط )ویفیتت وتاال        

 .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

سُ ػولکشد دس دٍ

 تْشُ تشداسی

کیفیت خذهات 

 پطتیثاًی

 اًجام تِ هَقغ تؼْذات

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

9        

2        

0        

4        

2        

 تَضیحات :

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

زستگاُ ٍ هْط ٍ اهضای ص همام هغلغ اواضُ توهی تایست زاضای تاضید هؼتثط ، اعالػات لطاضزازی ضاهل هَضَع لطاضزاز ، تاضید ضطٍع ٍ پایاى ، عطفیي لطاضزاز ، ضواضُ پیواى ٍ ًام ٍ ضهستٌسات اضائِ ضسُ   -2

 واضفطهایی تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 14اص   8صفحِ  
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 :  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 ٍ ًساضزاستا 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 ویفیت 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 ثالث  یا تین فٌی ذطیساض اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرعاػالم آهازگی  -2 

  :                                                             اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          

 14اص   9صفحِ                                                                                                                                                            

 سدی 
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل
ب( استاًذاسدّای هطاتِ 

 یااستاًذاسّای هشتثظ

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

 کیفیت

استاودارد 

 تًلید

 استاودارد

وحًٌ وصب                  

 یا بُرٌ برداری

ارایٍ گًاَی 

 وامٍ َای معتبر
 

ارایٍ بازدید 

 کارشىاسی

 

1         

2         

3         

4         

5         



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ                                                                                                                     
           

 Fire Fighting Diesel Engine Pump ست2 خرید : MM/91/11شمارٌ  مىاقصٍ                                                                        شرکت پایانه های نفتی ایران              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدی 
 هثلغ قشاسداد

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

9      

2      

0      

4      

2      

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

 صضتِ(اضائِ گطزز)حساوثط چْاض واض هطاتِ زض پٌح سال گ  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

 هی اظ هطاخغ لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز.سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساص ًطخ تَضم اػال 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

 صِ گش                                                                           اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاق     
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 تِ تؼذ ...( 1394ّای ) اص سال     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

 ها هی تایس اعالػات پیواى ضاهل پیواى، هَضَع، تاضید، ًام ٍ ضواضُ تواص همام هغلغ زستگاُ واضفطهایی ٍ هْط ٍ اهضای واضفطها تاضس.زض هستٌسات ضضایتوٌسی واضفط -2

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

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

                                               ش هٌاقصِ گش                                                                           اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْ
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص ) هؼیاس اسصیاتی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت  : 6جذٍل ضواسُ 

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

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 1

2 
اظ فطٍش  ًحَُ تاهیي ذسهات پس

 )ٍ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

   (ITPتست ٍ تاظضسی ) تطًاهِ ّای -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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 (گاساًتی)هحصَالت تضویي ًٍحَُ کیفیت : ًظام7 جذٍل ضواسُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضَز هی تؼییي ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ٍ ISO 14000، ISO9000 ، ISO 18000  سطی ًظیط ویفیت تضویي ّای گَاّیٌاهِ اساص تط ویفیت تضویي ًظام( الف

 ب(تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال تدْیع هَاز

 ج( تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت      
 

                                                                             :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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 (گاساًتی)هحصَالت تضویي ًٍحَُ کیفیت اهتیاصدّی  ًظام

 ٍ ...( ISOاضائِ گَاّیٌاهِ ّای تضویي ویفیت ) 1

 هَاز ْیع ،تد تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال ، 2

 تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت 3

 هستٌسات وٌتطل ویفیت ساظًسُ 4

 هستٌسات وٌتطل ویفیت تاظضص ضرع ثالث 5

 هَاز تدْیع ، هستٌسات گاضاًتی واال ، 6
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 تَلیذ : ظشفیت 8 ضواسُجذٍل    

 

 .هیگطزز تؼییي تاظزیس عطیك اظ لعٍم زضغَضت ٍ تَلیس هدَظّای یا ّا پطٍاًِ تطاساص تَلیس ظطفیت اهتیاظ

 .تاضٌس زاضتِ آهازُ ظطفیت تایستی ضسُ غالحیت تأییس ضطوتْای : 1 تثػطُ

 )تَلیس ظطفیت - اخطا زست زض لطاضزازّای تطای ضسُ تؼْس هیعاى ; آهازُ تَلیس )ظطفیت

هٌالػِ گعاض ضا زض ظهاى تؼییي ضسُ زض هٌالػِ زاضتِ تاضس  تَاًائی تحَیل واال/تدْیعات هَضز زضذَاست  هٌالػِ گط ٍتاضس ووتط آهازُ تَلیس ظطفیت اظ زضذَاست هیعاى وِ زضغَضتی :2 تثػطُ

 حساوثط اهتیاظ لحاػ هی گطزز.,ٍایي هَضَع ضا تػَضت وتثی تؼْس ًوایس

 .زاضت ًرَاّس ضا هطتَعِ هٌالػِ زض حك حضَض هطتَعِ ضطوت تاضس تیطتط آهازُ تَلیس ظطفیت اظ زضذَاست هیعاى وِ زضغَضتی :3تثػطُ

 

 

 

 

                                                        :صِ گشاهضا ٍ هْش هٌاق

                         

                                                                                                       

 14اص  14  صفحِ    

 


