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  2099091645000054 (شماسٌ ساماوٍ ديلت )ستاد MM/18/99 مىاقصٍ شماسٌآگُي فشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان 
  

یظ یظ ًایط ریطنتي ضیطییل ولی  هطیطٍرِ ظییط ٍ       ًایط ریطنتي ضیطییل ولی  هطیطٍرِ ظییط ٍ       زض زض   زیذلی  ٍ تیا  زیذلی  ٍ تیا    یي ویایی شییر ضی یظ تَدییسی    یي ویایی شییر ضی یظ تَدییسی    تیاه تیاه ّای ًفتی  یییطیى هایْاه  ذیاظ  زض ًایط زیضز      ّای ًفتی  یییطیى هایْاه  ذیاظ  زض ًایط زیضز        ضطوت پایاًِضطوت پایاًِ

  تِ هٌالػِ رطیى ٍیخس ضطییل ٍیرصیض ًوایس: تِ هٌالػِ رطیى ٍیخس ضطییل ٍیرصیض ًوایس: َض  نطیذَیى عوَه  یضظیات  ویف  َض  نطیذَیى عوَه  یضظیات  ویف  ، تِ غ، تِ غتسیضوا  یدىتطًٍیى  زٍدت هاتاز تسیضوا  یدىتطًٍیى  زٍدت هاتاز اًِ اًِ ااهااه  ططیكططیك

ّا یظ ّا یظ   پاوتپاوت  ی ی هٌالػِ رطیى ٍ تاظرطاهٌالػِ رطیى ٍ تاظرطا  یطٌْازیطٌْازیضیئِ پیضیئِ پ  ،،یتیتغالرغالر  یینْطات هٌالػِ رطیى زیضینْطات هٌالػِ رطیى زیضی  یِیِیاٌاز نطیذَیى تا تْیاٌاز نطیذَیى تا تْ  یریرٍ تحٍَ تحَ  یانتیانتنطیذَیى یظ زضنطیذَیى یظ زض  ییهطیرر تطرعیضهطیرر تطرعیض  یِیِولول

یًدام ذَیّس ضس ٍ یظم یات هٌالػِ رطیى زض غَض  عسم یًدام ذَیّس ضس ٍ یظم یات هٌالػِ رطیى زض غَض  عسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRزٍدت هاتاز  تِ آزضس زٍدت هاتاز  تِ آزضس   ًٍیى ًٍیى زضراُ ااهاًِ تسیضوا  یدىتطزضراُ ااهاًِ تسیضوا  یدىتط  یكیكطططط

  ااظًس. ااظًس. ضی خْت ضطوت زض نطیذَیى هحمك ضی خْت ضطوت زض نطیذَیى هحمك   یى یى یهضاء یدىتطٍ ًیهضاء یدىتطٍ ً    رَیّرَیّ  یانتیانتهصوَض ٍ زضهصوَض ٍ زض  یتیت، هطیرر ثثت ًام زض اا، هطیرر ثثت ًام زض اا  لثللثل  یتیتعضَعضَ

ااهاًِ ااهاًِ   یتیت، زض اا، زض اایاتاى ّایاتاى ّا  یطیطٍ یطالعا  تواس زناتط ثثت ًام زض ااٍ یطالعا  تواس زناتط ثثت ًام زض اا02141230214123زض ااهاًِ زض ااهاًِ   یتیتزض تْطیى خْت یًدام هطیرر عضَزض تْطیى خْت یًدام هطیرر عضَ  ًِ اتازًِ اتازهاهااااا  تواستواس  ضواضُضواضُ

  ..هَخَز یاتهَخَز یات  ""وٌٌسُ/هٌالػِ رطوٌٌسُ/هٌالػِ رط  یيیيتاهتاه  یریرپطٍناپطٍناثثت ًام/ثثت ًام/""  ترص   ترص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRهه

  ا  یعالم ضسُ زض یاٌاز هٌالػِ ٍ تِ غَض  زٍ هطرلِ ییا  یعالم ضسُ زض یاٌاز هٌالػِ ٍ تِ غَض  زٍ هطرلِ ییهطاتك هطرػهطاتك هطرػ  Fire Water Monitor  ػذد100 خشیذ    ::خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف( الف( 

هًیسیتاى  هًیسیتاى    ضیْیس ردیت ایَضی   ضیْیس ردیت ایَضی     ذیاتاىذیاتاى  --تایتط یظ تطج افیستایتط یظ تطج افیس  --ى پااسیضیىى پااسیضیىذیاتاذیاتا  --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    ((لیاسدلیاسدمیمی  چُلچُل))  4040سس000000سس000000سس000000      ::تشآيسد تقشیثي کاسفشماتشآيسد تقشیثي کاسفشما  ج( ج( 

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

  یهتیاظیهتیاظ  3030تَیى هاد : تَیى هاد :   --11

  لاًَى تطرعیضی هٌالػا  لاًَى تطرعیضی هٌالػا    1212آییي ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ آییي ًاهِ یخطیی  تٌس ج هازُ   2525هرسة هازُ هرسة هازُ   
  یهتیاظیهتیاظ  1515یاتاًسیضزّای تَدیس: یاتاًسیضزّای تَدیس:   --44

  یهتیاظیهتیاظ    1515یضظیات  هطتطیاى لثل  ٍ رسي ضْط : یضظیات  هطتطیاى لثل  ٍ رسي ضْط :   --22

  لاًَى تطرعیضی هٌالػا  لاًَى تطرعیضی هٌالػا    1212تٌس ج هازُ تٌس ج هازُ آییي ًاهِ یخطیی  آییي ًاهِ یخطیی    2626هرسة هازُ هرسة هازُ   
  یهتیاظیهتیاظ  1515زیضتي تدطتِ ٍ زیًص زض ظهیٌِ هَضز ًاط: زیضتي تدطتِ ٍ زیًص زض ظهیٌِ هَضز ًاط:   --55

  یهتیاظیهتیاظ  1515رسي ااتمِ : رسي ااتمِ :   --66  یهتیاظیهتیاظ    1010تضویي ویفیت ذسها  ٍ هحػَی : تضویي ویفیت ذسها  ٍ هحػَی :   --33

ى  زٍدتهاتاز  ٍاایت ضطوت پایاًِ ّای ًفت  ى  زٍدتهاتاز  ٍاایت ضطوت پایاًِ ّای ًفت  ولیِ هٌالػِ رطیى هىلفٌس آرْ  راضط ٍ خسیٍل هطتثل تا یضظیات  ویف  وِ زض اایت ااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍیولیِ هٌالػِ رطیى هىلفٌس آرْ  راضط ٍ خسیٍل هطتثل تا یضظیات  ویف  وِ زض اایت ااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍی

، هْط ٍ یهضای آى ّا ٍ یدػاق هستٌسی  هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز ٍ ، هْط ٍ یهضای آى ّا ٍ یدػاق هستٌسی  هطتَطِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز ٍ ضی زضیانت ٍ ضوي تىویرضی زضیانت ٍ ضوي تىویرهَخَز ه  تاضس هَخَز ه  تاضس   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRییطیى تِ ًطاً  ییطیى تِ ًطاً  

  یى  زٍدتهاتاز  تغصیِ ًوایٌس.یى  زٍدتهاتاز  تغصیِ ًوایٌس.هسیضن شوط ضسُ زض ییي آرْ  زض ااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍهسیضن شوط ضسُ زض ییي آرْ  زض ااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍ

  ..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

  شفت.شفت.ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گي مالک سىجش قشاس خًاَذ گ

  

  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
  ، زیضتي تدْیعی ، یهىاًا ، ترػع یظم، تَیًای  نٌ  ٍ هاد  یًدام واض هطاتك یاتاًسیضزّای ضییح غٌعت ًفت.، زیضتي تدْیعی ، یهىاًا ، ترػع یظم، تَیًای  نٌ  ٍ هاد  یًدام واض هطاتك یاتاًسیضزّای ضییح غٌعت ًفت.  یاظیاظزیضتي تدطتِ زض یًدام ذسها  هَضز ًزیضتي تدطتِ زض یًدام ذسها  هَضز ً  --11

  2424//0202//2222ّی هَضخ ّی هَضخ   5065250652/  /  123402123402ي ًاهِ ضواضُ ي ًاهِ ضواضُ ییییرسة آرسة آ  (سیال(سیالسدسدمیلیامیلیا  ديدي))  22سس000000سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ ِ ِ یییضییضی  تَیًای  تَیًای    --22

سیت  سیت  تایتای  تضیاهیي غیازضُ هی    تضیاهیي غیازضُ هی    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 ٍ ّوچٌیي ٍ ّوچٌیي أ  هحتطم ٍظیطیى أ  هحتطم ٍظیطیى ّیّی

ِ رطزز؛ دصی ییي ضطوت یظ پصیطش تضاهیٌ  وِ نالس ضطییل نَق تاضس هعیصٍض تیَزُ ٍ ّییو رًَیِ هسی َدیت ٍ      ِ رطزز؛ دصی ییي ضطوت یظ پصیطش تضاهیٌ  وِ نالس ضطییل نَق تاضس هعیصٍض تیَزُ ٍ ّییو رًَیِ هسی َدیت ٍ      ًاهِ هصوَض یضییًاهِ هصوَض یضیی  ّای ًوًَِ پیَات آییيّای ًوًَِ پیَات آییي  هطاتك نطهتهطاتك نطهت

  وسط ه  رطزز.وسط ه  رطزز.رسي یًدام واض رسي یًدام واض   یيیيعٌَیى تضوعٌَیى تضو  تعْسی زض ییي ذػَظ ًرَیّس زیضت. ّوچٌیي  یظ ّط غَض  ٍضعیت هٌالػِ رط تطًسُ  زُ زضغس تحتتعْسی زض ییي ذػَظ ًرَیّس زیضت. ّوچٌیي  یظ ّط غَض  ٍضعیت هٌالػِ رط تطًسُ  زُ زضغس تحت

    هَضز ًاط  هَضز ًاطٍ هطتثل تا ذسهاٍ هطتثل تا ذسها  یسیسزیضتي ااتمِ واض هفزیضتي ااتمِ واض هف  --33

  زض غٌعت ًفت.زض غٌعت ًفت.  یحیحضیضی  ییهٌااة هطاتك تا یاتاًسیضزّاهٌااة هطاتك تا یاتاًسیضزّا  یعی یعی تدْتدْ  یيیيٍ ّوچٌٍ ّوچٌ  یطیت یطیت ، هس، هسیی، یزیض، یزیضیعییعی، تطًاهِ ض، تطًاهِ ض  یییخطییخطی  ییهترػع زض رَظُ ّاهترػع زض رَظُ ّا  یطٍّاییطٍّایزیضتي ًزیضتي ً  --44

  زیضی تَزى ضرػیت رمَل زیضی تَزى ضرػیت رمَل   --55

  یطیً یطیً یی    یضراظ رمَلیضراظ رمَل  یِیِتِ ولتِ ول    ًاهِ یذتػاظ ضٌااِ  هلًاهِ یذتػاظ ضٌااِ  هل  ییيییيآآ  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

  

  
  

دس تاالي َش رکش وًتت ايل ي ديم 

 آگُي الضامي مي تاشذ
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    وِ ییي هس  لاتر توسیس تا اِ هاُ زیگط ه  تاضس.وِ ییي هس  لاتر توسیس تا اِ هاُ زیگط ه  تاضس.  سٍ ماٌ شمسيسٍ ماٌ شمسيهس  یعتثاض پیطٌْاز یظ تاضید یضییِ پیطٌْاز هاد  تِ هس  هس  یعتثاض پیطٌْاز یظ تاضید یضییِ پیطٌْاز هاد  تِ هس        ::مذت اػتثاس پیشىُادمذت اػتثاس پیشىُاد  ي( ي( 

  

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

یدعیه  تَزُ ٍ زض غَض  عسم ضعایت هَضَع، واضنطها یظ لطیئت ًطخ پیطٌْازی ییطاى ذَززیضی تِ یدعیه  تَزُ ٍ زض غَض  عسم ضعایت هَضَع، واضنطها یظ لطیئت ًطخ پیطٌْازی ییطاى ذَززیضی تِ   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.  ضطوتضطوتعور ذَیّس آٍضز ٍ زض ییي غَض  آى عور ذَیّس آٍضز ٍ زض ییي غَض  آى 

تایست هَضَع یاتفازُ یظ هْیط یهضیا ٍ زض رىین یغیر تیَزى آى ضی تَایل       تایست هَضَع یاتفازُ یظ هْیط یهضیا ٍ زض رىین یغیر تیَزى آى ضی تَایل         توایر تِ یاتفازُ یظ هْط یهضا زیضتِ تاضٌس ه توایر 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 یاٌاز ٍ هعیاضّا ٍ خسیٍل یضظییات  ویفی   یظ طط  یاٌاز ٍ هعیاضّا ٍ خسیٍل یضظییات  ویفی   یظ طط    یانتیانتًَتت یٍل ًسثت تِ زضًَتت یٍل ًسثت تِ زض      یظ  ظهاى زضج آرْیظ  ظهاى زضج آرْ  سيصسيص  99  تِ هس تِ هس س س تَیًٌتَیًٌ    هه  یلیلهٌالػِ رطیى ٍیخس ضطیهٌالػِ رطیى ٍیخس ضطی  یِیِولول  --33

ٍ یهضای آى ّا ٍ یدػاق ٍ یهضای آى ّا ٍ یدػاق   ططیاٌاز  ضوي  تىویر، هْیاٌاز  ضوي  تىویر، هْ  یانتیانتهْلت زضهْلت زض  ییپس یظ یًمضاپس یظ یًمضا  سيصسيص  1414زٍدت هاتاز  یلسیم ٍ رسیوثط ظطف هْلت زٍدت هاتاز  یلسیم ٍ رسیوثط ظطف هْلت   یى یى ااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍااهاًِ تسیضوا  یدىتطًٍ

ًٍ   یصیصیاٌاز پیاٌاز پ  یِیِِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز، هسیضن ٍ رَیّیٌاهِ ّای شوط ضسُ زض آرْ  ًسثت تِ تغصِ تِ ّوطیُ اایط یاٌاز، هسیضن ٍ رَیّیٌاهِ ّای شوط ضسُ زض آرْ  ًسثت تِ تغصهستٌسی  هطتَطهستٌسی  هطتَط ًٍ رفتِ زض ااهاًِ تیسیضوا  یدىتط زٍدیت  زٍدیت    یىی  یىی  رفتِ زض ااهاًِ تیسیضوا  یدىتط

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

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  یٌس.یٌس.هطیخعِ ًواهطیخعِ ً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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 جِ :   دسیافت هذاسک تحَیلی تِ ایي اهَس الضاهاً ضاهل:تَ

 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  3حِ یىساى عثك خسٍل ضاٌّوا زض غفCDزٍ ً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 1ُ 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/ س تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْاهستٌ 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 

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

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 /   -8: اًذاسّای هشتثظ  است 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  5دسّای هطاتِ اًدام ضسُ الػاق هستٌسات هطتَعِ ٍ اضایِ هطرػات لطاضزاز  

. 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. ، ساوثط اهتیاظ ایي ترصتِ هٌظَض وسة ح

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 ، خ ضشٍع ٍ پایاى ٍ هثلغ قشاسداد، تاسی 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/ -4ٍ حول ٍ ًمل/تستِ تٌسی 

 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                              



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ                                                                                                                     
           
 Fire Water Monitor خرید : MM/81/99مىاقصٍ شمارٌ                                                                         شرکت پایانه های نفتی ایران              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 ص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدداهتیاصات ا اهتیاص  ضشح سدی 

 (11اظ  6)غفحِ 1خسٍل ضواضُ  03 تًان مالی 1

 (11اظ  7)غفحِ  2خسٍل ضواضُ  81 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 2

 (11اظ  8)خسٍل  3خسٍل ضواضُ  81 استاوداردَای تًلید 3

 (11اظ  9حِ )غف4خسٍل ضواضُ  81 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  4

 (11اظ  10)غفحِ  5خسٍل ضواضُ  81 حسه سابقٍ 5

 (11اظ  11)غفحِ 6خسٍل ضواضُ  83 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 6

  100 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 اضائِ ًوایس . زض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا ی ضَز هتؼْس هاظْاضات ٍ 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 ز یا لثَل ضزض 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                      
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 :هٌاقصِ گضاسکلی  اعالػات             

  ً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 
ستٌس تِ اظْاضًاهِ زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،ه

 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 

ظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ تاییس اػتثاض ا

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 

 ػتثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.ّش دٍ  اهضای سییس اکِ ٍ 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

8        

2        

0        

4        

1        

 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  
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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 ٍ 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 
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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         



 استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى  ّای تشگ                                                                                                                     
           
 Fire Water Monitor خرید : MM/81/99مىاقصٍ شمارٌ                                                                         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(
 ي/فکس خشیذاستلف ًام،ًطاًی ٍ هقام هغلغ خشیذاس تاسیخ فشٍش

8      

2      

0      

4      

1      

 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
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