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  4299293867222298 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/35/99 مىاقصٍ شماسٌفشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان  تجذیذآگُي 
  

نراط ناطنی  ضاطریل ک اا اطاط  ه      نراط ناطنی  ضاطریل ک اا اطاط  ه      تاا زض  تاا زض    رظ تولناس کنناسناس زرذ اا     رظ تولناس کنناسناس زرذ اا       ضرضر  شیا  شیا    تااان  کاا    تااان  کاا    هاا  نتیاا ریاطرس اما ااا ذااظن زض نراط زرضز       هاا  نتیاا ریاطرس اما ااا ذااظن زض نراط زرضز         ضطکت پایانهضطکت پایانه

  ته اناقػه نطرس  رخس ضطریل  رنصرض نمایس:ته اناقػه نطرس  رخس ضطریل  رنصرض نمایس:وضت نطرذورس عمواا رضظیاتا کنتا وضت نطرذورس عمواا رضظیاتا کنتا ، ته غ، ته غانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لت امیازنانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لت امیازنرظ ططیق ماارظ ططیق ماایط   یط   ظظ

پاکت ها رظ پاکت ها رظ   یایاظنطاظنطااناقػه نطرس   تااناقػه نطرس   تا  نطن ازنطن ازرضرئه پرضرئه پ  ،،نتنتغال غال     ن طمت اناقػه نطرس زرضرن طمت اناقػه نطرس زرضر  نهنهرمناز نطرذورس تا ت رمناز نطرذورس تا ت   ی ی   تحو  تحو  یانتیانتنطرذورس رظ زضنطرذورس رظ زض    اطر   تطنعرضاطر   تطنعرض  نهنهک ک 

رندام ذورهس ضس    ظم رمت اناقػه نطرس زض غوضت عسم رندام ذورهس ضس    ظم رمت اناقػه نطرس زض غوضت عسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRز لت امیازن ته آزضس ز لت امیازن ته آزضس    ننکا ننکازضناه مااانه تسرضکات رلکیطزضناه مااانه تسرضکات رلکیط  یقیقطططط

  ماظنس. ماظنس. ضر خ ت ضطکت زض نطرذورس احقق ضر خ ت ضطکت زض نطرذورس احقق   نکانکاراضاء رلکیط  نراضاء رلکیط  ن  اانورهنوره  یانتیانتاصکوض   زضاصکوض   زض  یتیت، اطر   ثثت نام زض ما، اطر   ثثت نام زض ماااقث قث   یتیتعضوعضو

مااانه مااانه   یتیت، زض ما، زض مارمیاس هارمیاس ها  یطیط  رطالعات تماس زناتط ثثت نام زض ما  رطالعات تماس زناتط ثثت نام زض ما24363952436395زض مااانه زض مااانه   یتیتزض ت طرس خ ت رندام اطر   عضوزض ت طرس خ ت رندام اطر   عضو  اانه میازاانه میازماما  تماستماس  ههضماضضماض

  ..اوخوز رمتاوخوز رمت  ""کننسه/اناقػه نطکننسه/اناقػه نط  ن ن تااتاا  ی ی پط ناپط ناثثت نام/ثثت نام/""ن ترص ن ترص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاا

اطاتق اطرػات رعالم ضسه زض رمناز اناقػه   ته غاوضت ز   اطاتق اطرػات رعالم ضسه زض رمناز اناقػه   ته غاوضت ز      API- 5L Gr. X60 یىچا 52لًلٍ فًالدی   متش 342    خشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

  اط  ه ر اط  ه ر 

اننسایاس  اننسایاس    ضا نس  دات ماوض    ضا نس  دات ماوض      ذناتاسذناتاس  --تا تط رظ تطج متنستا تط رظ تطج متنس  --س پامسرضرسس پامسرضرسذناتاذناتا  --ته نطانا ت طرسته نطانا ت طرس  ضطکت پایانه ها  نتیا ریطرسضطکت پایانه ها  نتیا ریطرس    ::(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسبب

  3333  ککپالپال  --ننهتیمهتیم

  سیالسیال    ((میلیاسدمیلیاسد  وٍوٍ))  99سس000000سس000000سس000000      ::سفشماسفشماتشآيسد تقشیثي کاتشآيسد تقشیثي کا  ج( ج( 

  : : مىاقصٍ گشانمىاقصٍ گشان  مؼیاسَای اسصیاتي کیفيمؼیاسَای اسصیاتي کیفيد( د( 

  رایناظرایناظ  5252تورس االا: تورس االا:   --33

  قانوس تطنعرض  اناقػاتنقانوس تطنعرض  اناقػاتن  3434آین  نااه رخطریا تنس ج اازه آین  نااه رخطریا تنس ج اازه   4747ا سة اازه ا سة اازه   
  رایناظرایناظ  3737رمیانسرضزها  تولنس: رمیانسرضزها  تولنس:   --66

  رایناظرایناظ    3737رضظیاتا اطیطیاس قث ا    س  ض طت: رضظیاتا اطیطیاس قث ا    س  ض طت:   --44

  قانوس تطنعرض  اناقػاتنقانوس تطنعرض  اناقػاتن  3434آین  نااه رخطریا تنس ج اازه آین  نااه رخطریا تنس ج اازه   4848 سة اازه  سة اازه اا  
  رایناظرایناظ  4242زرضی  تدطته   زرنص زض ظاننه اوضز نرط: زرضی  تدطته   زرنص زض ظاننه اوضز نرط:   --77

  رایناظرایناظ  3232 س  ماتقه :  س  ماتقه :   --88  رایناظرایناظ    3232تضمن  کنتنت ذساات   احػو ت: تضمن  کنتنت ذساات   احػو ت:   --55

مایت مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن  مایت ضطکت پایانه ها  نتیا مایت مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن  مایت ضطکت پایانه ها  نتیا   ک نه اناقػه نطرس اک تنس آن ا  اضط   خسر ل اطتثل تا رضظیاتا کنتا که زضک نه اناقػه نطرس اک تنس آن ا  اضط   خسر ل اطتثل تا رضظیاتا کنتا که زض

، ا ط   راضا  آس ها   رلػاق اسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز   ، ا ط   راضا  آس ها   رلػاق اسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز   ضر زضیانت   ضم  تکمن ضر زضیانت   ضم  تکمن اوخوز اا تاضس اوخوز اا تاضس   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRریطرس ته نطانا ریطرس ته نطانا 

  ن ا زض مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن تغصیه نماینس.ن ا زض مااانه تسرضکات رلکیط ننکا ز لتامیازن تغصیه نماینس.اسرضک شکط ضسه زض ری  آاسرضک شکط ضسه زض ری  آ

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

دیذٌ دیذٌ يص سساوي گشيص سساوي گش: تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصی مثالغ قشاسدادی، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادی تٍ س: تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصی مثالغ قشاسدادی، تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مثالغ قشادادی تٍ س22تزکشتزکش

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

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
  ، زرضی  تد نعرت، راکانات، ترػع  ظم، تورنایا ننا   االا رندام کاض اطاتق رمیانسرضزها  ضریح غنعت نتت.، زرضی  تد نعرت، راکانات، ترػع  ظم، تورنایا ننا   االا رندام کاض اطاتق رمیانسرضزها  ضریح غنعت نتت.  ناظناظزرضی  تدطته زض رندام ذساات اوضز نزرضی  تدطته زض رندام ذساات اوضز ن  --33

هاا  هاا    7287972879/ت /ت 345624345624  ناااه ضاماضه     ناااه ضاماضه   یان یان  سة آ سة آ  (سیال(سیالي پىجاٌ میلیًني پىجاٌ میلیًن  چُاسصذچُاسصذ))  445050سس000000سس000000مثلغ مثلغ   تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍتضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍه ه ییرضررضر  تورنایا تورنایا   --44

ٍ   1010تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ شذن تٍ میضان   همچنن    همچنن  أت احیطم  ظیطرس أت احیطم  ظیطرس هنهن  9696//2929//4444اوضخ اوضخ  ٍ دسصذ وشخ پیشىُادی تشوذٌ مىاقصـ تضااان   تضااان   زض ضام   زض ضام     دسصذ وشخ پیشىُادی تشوذٌ مىاقصـ

ه نطزز؛ لصر ری  ضطکت رظ پصیطش تضااننا که ناقس ضطریل نوق تاضس اعص ض توزه   هنچ نونه ه نطزز؛ لصر ری  ضطکت رظ پصیطش تضااننا که ناقس ضطریل نوق تاضس اعص ض توزه   هنچ نونه نااه اصکوض رضرینااه اصکوض رضری  ها  نمونه پنومت آین ها  نمونه پنومت آین   ست اطاتق نطاتست اطاتق نطاتتایتای  غازضه ااغازضه اا

ط ااا  ط ااا  کسا کسا  سا  رنداام کااض     سا  رنداام کااض      ن ن عنورس تضمعنورس تضم  اسئولنت   تع س  زض ری  ذػوظ نرورهس زرضت. همچنن   رظ هط غوضت  ضعنت اناقػه نط تطنسه  زه زضغس تحتاسئولنت   تع س  زض ری  ذػوظ نرورهس زرضت. همچنن   رظ هط غوضت  ضعنت اناقػه نط تطنسه  زه زضغس تحت

  نطزز.نطزز.

    اطتثل تا ذساات اوضز نرط  اطتثل تا ذساات اوضز نرط  نسنسزرضی  ماتقه کاض اتزرضی  ماتقه کاض ات  --55

  زض غنعت نتت.زض غنعت نتت.  یحیحضرضر    انامة اطاتق تا رمیانسرضزهاانامة اطاتق تا رمیانسرضزها  نعرتنعرتتد تد   ن ن   همچن  همچن  یطییایطییا، اس، اس  ، رزرض، رزرضیع یع ، تطنااه ض، تطنااه ضااییرخطررخطر    ایرػع زض  وظه هاایرػع زض  وظه ها  نط ها نط ها زرضی  نزرضی  ن  --66

  زرضر توزس ضرػنت  قوقازرضر توزس ضرػنت  قوقا  --77

  یطرنایطرنارر  اارضراظ  قوقرضراظ  قوق  نهنهته ک ته ک   اانااه رذیػاظ ضنامه  ا نااه رذیػاظ ضنامه  ا   ین ین آآ  3838 سة  اازه  سة  اازه   ااه  ضنامه ا ه  ضنامه ا ییرضررضر--88

  غا ثاس اداظ راضاغا ثاس اداظ راضا  ااضطکت   کس ا ضطکت   کس ا     اػسق  کس رقیػازاػسق  کس رقیػاز  یطیطه تػوه تػوییرضررضر  --99

  

رکش وًتت ايل ي ديم دس تاالی َش 

 آگُي الضامي مي تاشذ

 

http://www.iotco.ir/


  
  

  

    که ری  است قات  تمسیس تا مه ااه زیگط اا تاضس.که ری  است قات  تمسیس تا مه ااه زیگط اا تاضس.  سٍ ماٌ شمسيسٍ ماٌ شمسياست رعیثاض پنطن از رظ تاضید رضریه پنطن از االا ته است است رعیثاض پنطن از رظ تاضید رضریه پنطن از االا ته است       ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

  مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي: مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:   صمان،صمان،  ((صص
رلعراا توزه   زض غوضت عسم ضعایت اوضوع، کاضنطاا رظ قطرئت نطخ پنطن از  ریطاس ذوززرض  ته رلعراا توزه   زض غوضت عسم ضعایت اوضوع، کاضنطاا رظ قطرئت نطخ پنطن از  ریطاس ذوززرض  ته   ضطکت ها ضطکت ها   تمام رمناز تومل غا ثاس اداظ تمام رمناز تومل غا ثاس اداظ   ظیطظیط    ا ط   راضاا ط   راضا  --33

  ر رظ ذوز م ة   ماقل اا نمایس.ر رظ ذوز م ة   ماقل اا نمایس. ق هط نونه رزعا   رعیطرضا ض ق هط نونه رزعا   رعیطرضا ض  ضطکتضطکتعم  ذورهس آ ضز   زض ری  غوضت آس عم  ذورهس آ ضز   زض ری  غوضت آس 

تایست اوضوع رمیتازه رظ ا اط راضاا   زض  کام رغا  تاوزس آس ضر تومال       تایست اوضوع رمیتازه رظ ا اط راضاا   زض  کام رغا  تاوزس آس ضر تومال         تمای  ته رمیتازه رظ ا ط راضا زرضیه تاضنس ااتمای  ته رمیتازه رظ ا ط راضا زرضیه تاضنس اا  ضطکت هاضطکت ها    زض غوضتا که هط یك رظزض غوضتا که هط یك رظ  --44

    ضرئه نماینس.ضرئه نماینس.غا ثاس اداظ راضا  ذوز طا نااه ضمما  رعالم نموزه   نااه ضر همطره تا مایط رمناز زض پاکت ابن رغا ثاس اداظ راضا  ذوز طا نااه ضمما  رعالم نموزه   نااه ضر همطره تا مایط رمناز زض پاکت ابن ر

  یاق یاق رمناز   اعناضها   خسر ل رضظیااتا کنتاا  رظ طط  رمناز   اعناضها   خسر ل رضظیااتا کنتاا  رظ طط    یانتیانتنوتت ر ل نسثت ته زضنوتت ر ل نسثت ته زض    اارظ  ظااس زضج آن رظ  ظااس زضج آن   سيصسيص  77  ته استته استتورننس تورننس   اااا  یلیلاناقػه نطرس  رخس ضطراناقػه نطرس  رخس ضطر  نهنهک ک   --55

  راضا  آس ها   رلػاق   راضا  آس ها   رلػاق   ططم   تکمن ، ا م   تکمن ، ا رمناز  ضرمناز  ض  یانتیانتا  ت زضا  ت زض    پس رظ رنقضاپس رظ رنقضا  سيصسيص  1010ز لت امیازن رقسرم    سرکثط ظطف ا  ت ز لت امیازن رقسرم    سرکثط ظطف ا  ت   نکانکامااانه تسرضکات رلکیط نمااانه تسرضکات رلکیط ن

ز لات  ز لات    نکاا نکاا نتیه زض مااانه تاسرضکات رلکیط ن نتیه زض مااانه تاسرضکات رلکیط ن   نصنصرمناز پرمناز پ  یهیهاسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز، اسرضک   نورهننااه ها  شکط ضسه زض آن ا نسثت ته تغصاسینسرت اطتوطه ته همطره مایط رمناز، اسرضک   نورهننااه ها  شکط ضسه زض آن ا نسثت ته تغص

      WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRR   ،   ،HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRRهاا    هاا      آن اا تاه ماایت   آن اا تاه ماایت     یات یات . همچنان  اناقػاه ناطرس ااا تورنناس خ ات ض       . همچنان  اناقػاه ناطرس ااا تورنناس خ ات ض       ینسینسرقسرم نمارقسرم نما

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  .اطرخعه نماینس.اطرخعه نماینس                                                            

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

 ذ. ان ياجذ ششایط تحًیل دادٌ خًاَذ شمىاقصٍ تٍ متقاضی اسىاد فشم َای اسصشیاتي  ي مذاسک دسیافتي،   پس اص تشسسي:  2تزکش 

 گشدد تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ شذ. ایٍ :  تٍ مذاسکي کٍ تٍ صًست واقص اس3تزکش 

  

                                      سياتط ػمًمي                                                                                                       



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ      

 API 5L X60 ایىچ 73لًلٍ فًالدی متر 120خرید  : ==/MM/13مىاقصٍ شمارٌ      شرکت پایانه های نفتی ایران              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 جِ :   دسیافت هذاسک تحَیلی تِ ایي اهَس الضاهاً ضاهل:تَ  
 ضطوت زض هٌالػِخْت ًاهِ اػالم آهازگی  -3

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

 

 

 

 

 گش ٍ هْش هٌاقصِ  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا
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 فایل ّای هَضز ًیاظ

 

 ضطح  

 تَاى هالی

 :5تکویل جذٍل ضواسُ  

تیست ٍ پٌح زضغس فطٍش آذرطیي سرات تَلیرس ، هسرتٌس ترِ       -2س تِ اسٌاز هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ/ غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌ

تاییرس  تىویل فطهرت   -4/ هستٌس تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ، -1ا غَضتْای هالی تاییس ضسُ/ یلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

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

 حسي ضْشت
       (تِ تؼذ 8=57سال ّای ):        6تکویل جذٍل ضواسُ 

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

 استاًذاسدّای تَلیذ
 

 :3تکویل جذٍل ضواسُ 

 ترػػرری یررا هلرری اسررتاًساضزّای -2ایررطاى /  تحمیمررات غررٌؼتی ٍ اسررتاًساضز هؤسسررِ  ،(IPS) ًفررت ٍظاضت اسررتاًساضزّایالفف ( اسففتاًذاسدّای قاتففل قثففَل :     

 ،ISO 14000 سررطی ًظیررط ویفیررت اسررتاًساضّای -BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM, API, ASTM, ISO /3 :هاًٌررس غررٌؼتی وطررَضّای

ISO9000 ،  ISO 18000ٍ ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط  

                    اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساض    -2اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط /   -1: استاًذاسّای هشتثظ   ب( استاًذاسدّای هطاتِ یا

 داًص ٍ تجشتِ

      تِ تؼذ ( 8=57)سال ّای       : 8تکویل جذٍل ضواسُ  

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

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

  لطاضزازّای ذطیس تا تاالتطیي هثلغ  اضائِ گطزز. ، تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص

 حسي ساتقِ
  ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( -1وفایت واضوٌاى/  -2ٍتحَیل ضسُ/ویفیت واال فطٍذتِ  -3 :9تکویل جذٍل ضواسُ 

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

 تضویي کیفیت
چگرًَگی   -1ًحرَُ تراهیي ذرسهات پرس اظ فرطٍش )ٍاضاًتری( زض هحرل اسرتفازُ/         -2حرَُ تضرویي هحػرَالت ٍ گراضاًتی/    ً -3ضرطح هؼیراض    ::تکویل جفذٍل ضفواسُ   

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

                                                                                                                             



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ      

 API 5L X60 ایىچ 73لًلٍ فًالدی متر 120خرید  : ==/MM/13مىاقصٍ شمارٌ      شرکت پایانه های نفتی ایران              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  

 اهتیاصات اص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدد اهتیاص  ضشح سدی 

 (33اظ  6)غفحِ 3خسٍت ضواضُ  73 تًان مالی 3

 (33اظ  7)غفحِ  2خسٍت ضواضُ  59 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 2

 (33اظ  8)خسٍت  1خسٍت ضواضُ  59 وداردَای تًلیداستا 1

 (33اظ  9)غفحِ 4خسٍت ضواضُ  63 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  4

 (33اظ  33)غفحِ  5خسٍت ضواضُ  53 حسه سابقٍ 5

 (33اظ  33)غفحِ 6خسٍت ضواضُ  53 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 6

  533 جوغ

  یذ :هٌاقصِ گش اػالم هی ًوا
 اضائِ ًوایس. زض ّ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 ٍ  .3

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

  .هرتاض ذَاّس تَززض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات  آًْاضز یا لثَت زض هٌالػِ گعاض ٍ ًرَاّس وطز 

  زاضت.س ٌَاًّر گعاض  زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ حك تحت ّیچ ضطایغی اىهٌالػِ گط .1

 

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا 

                                                                                                                                    

            55 اص  8صفحِ                      
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 :هٌاقصِ گضاسکلی  اعالػات             

  ًام : ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى

 33پالن -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس  -پاسساضاى  -ًطاًی :تْطاى

 هطاخؼِ فطهاییس.وویتِ فٌی تاظضگاًی  -33پالن  -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس -پاسساضاى  -تْطاى :آزضس  تِ  هساضن خْت تحَیل

  WWW.IOTCO.IRًطاًی ایٌتطًتی:     22592471: زٍضًگاض     22593326: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 : : ضن تحػیلیهس

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

                                                                            ٍ هْش هٌاقصِ گش ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا            

 55اص   9صفحِ                                                                                                                                                                          
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                                                                         تِ تؼذ( 8=57سال ّای اص  )                  :تَاى هالی هؼیاس  5ٍل ضواسُ ذج

 
دی
س

 

 ضشح هؼیاس
 هثالغ تِ هیلیَى  سیال 

 >=57سال  ;=57سال  :=57سال  9=57سال  8=57سال 

3 
هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز غس تطاتط هالیات 

 هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ

     

2 
زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،هستٌس تِ اظْاضًاهِ 

 ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا

     

1 
زضغس فطٍش آذطیي سات تَلیس ،هستٌس تِ  25

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

4 

تاییس اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ 

تا اهضای ضییس اػتثاضات ٍ  اػتثاضی هؼتثط

 هاًاضییس ضؼثِ تَ

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

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

وثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَاّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هؼازت یا ووتط اظ یىی اظ همازیط است .حسا خسٍت اضظیاتی تَاى هالی العاهی 4الی  3یىی اظ هساضن ضزیف ّای  اضائِ حسالل .3 تَضیحات : 

 تاضس زض غیط ایٌػَضت اهتیاظ تَاى هالی تِ تٌاسة واّص هی یاتس. 4الی  3یف ّای زض

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

 سات گصضتِ زضج ضَز ٍ اػالم هثالغ ووتط ًیاظ ًوی تاضس. 5. تطای ّط ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض 1

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

                                                          اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                               

 55 اص  :صفحِ                                                                                                                                                                  
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 تِ تؼذ( 8=57سال ّای اص  ): قثلی ٍ حسي ضْشت ىهطتشیااسصیاتی هؼیاس  6 جذٍل 

 غ تؼْرسات( ترِ ضرطح خرسٍت ظیرط تؼیریي       اهتیاظ اضظیراتی هطرتطیاى لثلری ترا تَخرِ ترِ هرَاضزی ًظیرط )ویفیرت وراال،ػولىطز زض زٍضُ تْرطُ ترطزاضی، ویفیرت ذرسهات پطرتیاًی ٍ اًدرام ترِ هَلر                     

 .هالن تؼییي اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز ی زض حساوثط پٌح سات گصضتِاهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثل هیاًگیي  هی 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

1        

2        

3        

4        

5        

 تَضیحات :

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

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

 تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 55اص   ;صفحِ  
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 :هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ 7جذٍل ضواسُ         

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل

 خسٍت 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 ویفیت استاًساضّای-3

 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

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

                      عی ًاهِ ضسوی اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساضاػالم آهازگی  -2 

    :                                                           اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          

 55اص   >صفحِ                                                                                                                                                            

 سدی 
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 قثَل ال ( استاًذاسدّای قاتل
 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یا

 استاًذاسّای هشتثظ

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

 کیفیت

استاودارد 

 تًلید

 استاودارد

وحًٌ وصب                  

 یا بُرٌ برداری

ارایٍ گًاَی 

 وامٍ َای معتبر
 

ارایٍ بازدید 

 کارشىاسی

 

3         

2         

1         

4         

5         
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 تِ تؼذ( 8=57سال ّای اص ) :دس صهیٌِ هَسد ًظش تجشتِ ٍ داًصهؼیاس داضتي   8سُ جذٍل ضوا 

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدی 
 هثلغ قشاسداد

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

5      

6      

7      

8      

9      

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

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

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

 سات اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس ًطخ تَضم اػالهی اظ هطاخغ لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز. 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

 اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                                
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 تِ تؼذ( 8=57) اص سال ّای     :هؼیاس حسي ساتقِ 9جذٍل ضواسُ 

 جوغ اهتیاص هتَسظ خَب خَبتسیاس ػالی ضشح هؼیاس ردیف

      ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ 3

      وفایت واضوٌاى 2

      َیل توَلغ(ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تح 1

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

 ط ٍ اهضای واضفطها تاضس.زض هستٌسات ضضایتوٌسی واضفطها هی تایس اعالػات پیواى ضاهل پیواى، هَضَع، تاضید، ًام ٍ ضواضُ تواس همام هغلغ زستگاُ واضفطهایی ٍ هْ -2

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

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

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

                                               اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                           
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 تِ تؼذ( 8=57سال ّای اص ) :تی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت هؼیاس اسصیا :جذٍل ضواسُ 

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

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 3

2 
ًحَُ تاهیي ذسهات پس اظ فطٍش 

 )ٍاضاًتی( زض هحل استفازُ
      

       چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل 1

       آهَظش چگًَگی ًػة 4

       آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات 5

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

 ( Final Book ) فایٌات تَن -3

   (ITPتطًاهِ ّای تست ٍ تاظضسی ) -2

 سات گصضتِ  5ضسُ زض  اظ لطاضزازّای هٌؼمستٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍت فَق  -1

 اهتیاص تؼلق هیگیشد.(  % 63ئِ خَداظْاسیاسا )دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاص اخذ ًطَد، تاذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی  -4

                                                                             :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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