شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران

اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران
(ارزیابی کیفی مناقصه گران براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون انجام خواهد شد).

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ99/001/
فراخوان شماره  209901645000093سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)

تامین (اجاره) یک فروند شناور یدک کش جهت حمل محموالت دریایی بین بوشهر و خارک و بالعکس و سایر جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان

شركت ملي نفت ايران
شركت پايانه هاي نفتي ايران (سهامي خاص)
باسمه تعالي

آگُي تکمیلي فراخًان عمًمي ارزیابي کیفي مىاقصٍ گران
تجذیذمىاقصٍ شمارٌ م .ع.پ  99/001/بٍ شمارٌ ساماوٍ ستاد 2099091645000093
مًضًع :تامیه (اجارٌ) یک فريوذ شىاير یذک کش جُت حمل محمًالت دریایي بیه بًشُر ،خارک ي بالعکس ي سایر جسایر ي بىادر خلیج فارس ي دریای عمان
ضشوت پبیبًِ ّبی ًفتی ایشاى (سْبهی خبظ) دس ًظش داسد اًدبم خذهبت هَضَع فَق سا بب دس ًظش گشفتي ضشایظ ولی هطشٍحِ صیش ٍ اص عشیك سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلتت
(ستبد) ،بِ غَست فشاخَاى ػوَهی اسصیببی ویفی بِ پیوبًىبس ٍاخذ ضشایظ ٍاگزاس ًوبیذ:
الف -ولیِ هشاحل بشگضاسی فشاخَاى اص دسیبفت ٍ تحَیل اسٌبد فشاخَاى تب تْیِ فْشست هٌبلػِ گشاى داسای غالحیت ،اسستب دسخَاستت پیطتٌْبد (فٌتی) ،اسائتِ پیطتٌْبد
هٌبلػِگشاى ٍ ببصگطبیی پبوت ّب اص عشیك دسگبُ سبهبًِ تذاسوبت الىتشیىی دٍلت (ستبد ) بِ آدسس  www. setadiran.irاًدبم خَاّذ ضتذ ٍ زصم استت هٌبلػتِ گتشاى دس
غَست ػذم ػضَیت لبلی  ،هشاحل ثبت ًبم دس سبیت هزوَس ٍ دسیبفت گَاّی اهضبء الىتشٍ ًیىی سا خْت ضشوت دس فشاخَاى هحمك سبصًذ .خبعش ًطبى هتی ستبصد بتِ هَخت
بخطٌبهِ ٍصاست غوت اهىبى ثبت ًبم بش خظ سایگبى دس ایي سبهبًِ خْت ولیِ هٌبلػِ گشاى فشاّن هی ببضذ.
ضوبسُ توبس سبهبًِ ستبد دس تْشاى خْت اًدبم هشاحل ػضَیت دس سبهبًِ  ٍ 0214193اعالػبت توبس دفبتش ثبت ًبم دس سبیش استبى ّب ،دس سبیت سبهبًِ
( )www.setadiran.irبخص "ثبت ًبم  /پشٍفبیل تبهیي وٌٌذُ/هٌبلػِ گش" هَخَد است.
ب-شرح مختصر خذمات:
استفبدُ اصخذهبت یه فشًٍذ یذنوص خْت حول ببسج ّبی هلىی وبسفشهب بِ هٌظَس خببدبیی هحوَزت بیي بٌذس بَضْش ،خبسي ٍ سبیش خضایش ٍ بٌبدس داخلتی خلتیح فتبسس ٍ
دسیبی ػوبى بِ هذت دٍ سب ضوسی ٍ بِ غَست دٍهشحلِ ای
ج :محل ي مذت زمان اجرای پريشٌ:

هحل اخشای پشٍطُ جسیرٌ خارگ ،بىذر بًشُر ي سایرجسایر ي بىادر خلیج فارس ي دریای عمان ٍ هذت اخشای آى دي سال شمسي هی ببضذ.
د -برآيرد کارفرما
بشآٍسد تخویٌی وبسفشهب بشابش بب 000ر000ر700ر ( 65شصت ي پىج میلیارد ي َفتصذ میلیًن ) ریال می باصذ.
ٌ -معیارَای ارزیابي کیفي مىاقصٍ گران
هبدُ

 -1اسایِ تدشبِ ٍ سببمِ وبسی هطببِ (حذالل  4هَسد)( :حس
 17آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  12لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت)
 -2حسي سببمِ دس وبسّبی لبلی (حذالل  4هَسد)( :حس
آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  12لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت)

هبدُ 18

 45امتیاز

 -3تَاى هبلی هٌبلػِ گش( :حس

هبدُ  19آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ

 12لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت)

 25امتیاز

 30امتیاز

حذاقل امتیاز قابل قبًل کیفي 60 ،مي باشذ.

ولیِ هٌبلػِ گشاى هىلفٌذ آگْی حبضش ٍ خذاٍ هشتبظ بب اسصیببی ویفی وِ دس سبیت سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت(ستبد) هَخَد هتی ببضتذ سا اص ستبیت ستبهبًِ هتزوَس
دسیبفت ٍ ضوي تىویل  ،هْش ٍ اهضبی آى ّب(بب دس ًظش گشفتي تَضیحبت هٌذسج دس صیش بٌذ «ح »1-اص بٌذ«ح» آگْی حبضش) ٍ الػبق هستٌذات هشبَعِ بِ ّوتشاُ ستبیش استٌبد ٍ
هذاسن روش ضذُ دس ایي آگْی دس سبیت سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت(ستبد) تغزیِ ًوبیٌذ .
تزوش  :1بشای وبسّبی غیشهطببِ لببل همبیسِ بب پشٍطُ( 60 ،ضػت) دسغذ اهتیبص هشبَط بِ هؼیبس تدشبِ ،تخػیع هی یببذ.
تزوش  :2بِ هٌظَس بشسسی هؼیبس تدشبِ خْت هؼبد سبصی هببلغ لشاسدادی ،بب استفبدُ اص ًشخ تَسم اػالهی اص هشاخغ لبًًَی ،هببلغ لشاسدادی بِسٍصسسبًی گشدیذُ ٍ هالن سٌدص
لشاس خَاّذ گشفت.

ٍ -1-تَاًبیی اسائتِ تضویي ضشوت دس فشآیٌذ اسخبع وبس بِ هبلغ 000ر000ر285ر 3ریال حس آئیي ًبهِ ضوبسُ /123402ت ّ 50659ت هتَسخ ّ 94/09/22یتتت هحتتشم
ٍصیشاى ٍ ّوچٌیي تضویي اًدبم تؼْذات دس غَست بشًذُ ضذى بِ هیضاى دٌ درصذ ًشخ پیطٌْبدی بشًذُ هٌبلػِ؛ضوٌبً تضبهیي غبدسُ هیببیست هغببك فشهتتّتبی ًوًَتِ
پیَست آئیي ًبهِ هزوَس اسائِ گشدد؛ لزا ایي ضشوت اص پزیشش تضبهیي وِ فبلذ ضشایظ فَق ببضذ هؼزٍس بَدُ ٍ ّیچ گًَِ هسئَلیت ٍ تؼْذی دس ایي خػَظً ،خَاّذ داضت.
ضبیبى روش هی ببضذ پس اص اًؼمبد لشاسداد  ،بِ هیضاى دُ دسغذ اص ّش غَست ٍضؼیت هٌبلػِ گش بشًذُ بِ ػٌَاى تضویي حسي اًدبم وبس وسش هی گشدد.
ٍ -2-داضتي سببمِ وبس هفیذ ٍ هشتبظ بب خذهبت هَسد ًظش.
ٍ -3-داضتي ًیشٍّبی هتخػع دس حَصُ ّبی دسیبیی ،فٌی ،اخشائی ،بشًبهِ سیضی ،اداسی ،هذیشیتی ٍ ّوچٌیي تدْیضات هٌبس

) ًوبیٌذگی وطتیشاًی
) ساّبشی ،تؼویش ٍ ًگْذاسی ضٌبٍسّب
 )3خذهبت وطتی بِ وطتی
)4خذهبت ساٌّوبیی وطتی ّب

 )1داسا بَدى ضخػیت حمَلی .
 )2اسائِ گَاّی ًبهِ تبییذ غالحیت پیوبًىبسی اص ًظش ایوٌی اص ٍصاست تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اختوبػی
 )3اسائِ ضٌبسِ هلی حس

هبدُ  16آییي ًبهِ اختػبظ ضٌبسِ هلی بِ ولیِ اضخبظ حمَلی ایشاًی.

هغببك بب استبًذاسدّبی سایح دس غٌؼت ًفت.

 )4اسائِ تػَیش هػذق وذ التػبدی ضشوت ٍ وذ هلی غبحببى هدبص اهضب
 )5اسائِ غَستّبی هبلی حسببشسی ضذُ تَسظ سبصهبى حسببشسی ٍ یب اػضبی خبهؼِ حسببذاساى سسوی .
ح -زمان ،مُلت ي وشاوي دریافت اسىاد ارزیابي کیفي:
ح:1-با عنایت

بتا البیه تا صت ا  1/140935متر

المضا النیر سد یی الاناد پار
ک امی الاناد پار

هتا

هتا

 1399/05/11دب ت مترت ک رتا ه س اتامادا کتذال رات النیر سد یتی دسن

اتراد س کار تذ مررتذ بت النتبالک بیتا ه

) س ) س عتذک پتشی س دفتز ک بییتی سالاتناد کااتذ المضتا النیر سد یتی دال ال مک هت ک ق ر تا مناا تا هت الن مرظت متی باصتنذ

) س ) مناا تا ال بتا المضتاک النیر سد یتی سد مرعتذ م ت

د الاتناد مناا ت ا الز ط یت ا فترس اتامادا اتراد با هتشال

د اینتذ د ه ت الین تر ت

مناا ا هبال الز پشی س دفخا ک بییی الاناد پ ش هفرا معشس خرالهذ برد.

ح :2-ولیِ هٌبلػِ گشاى ٍاخذ ضشایظ هی تَاًٌذ بِ هذت  7سٍص اص صهبى دسج آگْی ًَبت دٍم ًسبت بِ دسیبفت اسٌبد ٍ هؼیبسّب ٍ خذاٍ اسصیببی ویفتی اص عشیتك ستبهبًِ
تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت (ستبد) الذام ٍ حذاوثش ظشف هْلت  14سٍص پس اص اًمضبی هْلت دسیبفت اسٌبد ،ضوي تىویل ،هْش ٍ اهضبی آى ّب بب سػبیتت هفتبد بٌتذ حٍ 1-
الػبق هستٌذات هشبَعِ بِ ّوشاُ سبیش اسٌبد ،هذاسن ٍ گَاّیٌبهِ ّبی روش ضذُ دس آگْی ًسبت بِ تغزیِ اسٌبد پیص گفتِ دس سبهبًِ تذاسوبت الىتشًٍیىی دٍلت (ستتبد)
الذام ًوبیٌذّ .وچٌیي هٌبلػِ گشاى هیتَاًٌذ خْت سٍیت آگْی بِ سبیتّتبی WWW.IOTCO.IR ٍ HTTP://IETS.MPORG.IR ،WWW. SHANA. IR
هشاخؼِ ًوبیٌذ.
ح :3-وبسفشهب دس سد ٍ یب لبَ هذاسن دس توبم هشاحل هغببك لبًَى بشگض اسی هٌبلػبت ٍ آییي ًبهِ ّبی اخشایی آى هختبس خَاّذ بَد.
ريابط عمًمي

محل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران:
 مناقصه گرران مری یای رت یرا مرابهره یره سرایت سرامانه ارکارکای ا دترتنبدری رت رت یره رر

 WWW.SETADIRAN.IRاطالعرای ت اسرنار ارزیرایی کبفری

خور رایه صوری فایل  PDFیارگذاری نماینک.
 مناقصه گران مری یای رت کلبره اطالعرای ررخواسرت شرک منرکر رر یرره هرای اسرتهالز ارزیرایی کبفری مناقصره گرران فررز خرور ابهراری را یره صروری
رقبررو ت خوانررا یررا امحررای صرراو ان مررراز ت ممهررور یرره مهررر شرررکت خررور یرره صرروری فایررل  PDFرر سررامانه اررکارکای ا دترتنبدرری رت ررت یرره رر
 WWW.SETADIRAN.IRیارگذاری نماینک.
 رعایت ط قهینکی ت بکاسازی اسنار ت مکارك مطایو فرمت خواسته شک رر انتهای این رستورا همل ،بهت ارزیایی مناقصهگران ا زامی است.

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

مناقصهگران می بایست مدارک خود را به ترتیب ذیل و با درج شماره صفحه کالسه بندی نمایند:
فایل شماره : 1
 نامه اعالز مارگی بهت شرکت رر مناقصه
 اصاتیر کامل اساسنامه  ،ابهارنامه  ،گهی اأسبس ،گهی خرین اغببرای رر رتزنامه رسمی ،شناسه ملی ،کک اقتصاری
 ارایه گواهبنامههای صالوبت مرا ط یا موضوع مناقصه
 گواهی صالوبت ایمنی مهت ر از تزاری کار  ،اهاتن ت رفا ابتماعی
 اصویر گواهی شناسه ملی شرکت مناقصه گر از ارار ث ت شرکتها تیا سازمان ث ت اسنار کشور
 اصویر کاری موریان ما باای ت شمار کک اقتصاری
 اصاتیر کاری ملی صاو ان امحا اسنار شرکت ط و اساسنامه
 ارایه اههک م نی احویل صوری و اب های ما ی و ایرسی شک اوسط موس ای رسمی ق ل از انهقار قراررار رر صوری یرنک شکن
فایل شماره : 2

 م تنکای مریوط یه ارریه ت سوایو ابرایی قراررارهای ابرا شک ق لی رر  5سال گذشته از سال های  1394یه یهک

فایل شماره : 3

 م تنکای مریوط یه و ن سوایو ت رضایت نامه کارفرمایان رر  5سال گذشته ق لی از سال های  1394یه یهک

فایل شماره : 4
 م تنکای مریوط یه اوان ما ی رر  5سال گذشته از سال های  1394یه یهک
فایل شماره : 5
 م تنکای مریوط یه اوان ارهبزاای
فایل شماره : 6
 م تنکای مریوط یه اوان فنی ت یرنامه ریزی

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

رعایت موارد ذیل در زمان ارسال مدارک ومستندات ارزیابی کیفی مناقصه گران الزامی می باشد :
 کلبه مکارك ت م تنکای ارائه شک می یای ت رر زمان ارزیایی کبفی رارای اعت ار یاشنک رر غبر این صوری مورر یررسی قرار نخواهک گرفت.
 ابهارای ارائه شک رر فرزهای ارزیایی انها یا ارائه مرکارك مرورر نظرر ت م رتنک مررا ط یرا نهرا قایرل ق رول ت رارای اعت رار مرییاشرک ت رر غبرر ایرن صروری امتبرازی یره نهرا
اهلو نخواهک گرفت.
 رر صورایکه چنک پبماندار یصروری مشرارکت رر مناقصره شررکت نماینرک  ،امتبرازای پبماندراران فرعری یره ن ر ت ررصرک مشرارکت مرا ی  ،رر ارزیرایی کبفری پبماندرار اصرلی
حاظ میشور.
 یا اوبه یه اهمبت ارسرال اسرنار مررا ط یرا فررزهرای ارزیرایی  ،ررصروری ارسرال هرر گونره اسرنار ت مرکارك غبرر مررا ط یرا فررزهرای ارزیرایی ،غبرر مهت رر ،نراق ت ناخوانرا
امتبازی یه نها اهلو نخواهک گرفت.
 امامی اسنار ت مکارك یایک یه ناز شرکت مناقصهگر یور ت استفار از اسنار سایر شرکتها ممنوع مییاشک  ،رر غبر اینصوری اسنار ت مکارك فاقک اعت ار مییاشک.
 اماز صفحای اسنار احویلی یایک اوسط صاو ان امحاء مراز مهر ت امحاء گررر.
 شرکت های مشارکتی کن رسبوز یایک ن ت یه ارسرال قرراررار مشرارکت مرکنی اأیبرک شرک رر رفراار اسرنار رسرمی فریمرایبن یرا قبرک اراری ت مرکی مشرارکت یره همررا
سایر اسنار اقکاز نماینک.
 یره منظرور وصرول اطمبنران از ارسرال اسرنار اوسرط مناقصرهگرران  ،مناقصرهگرر یایرک تضرهبت کلبره اسرنار ت مرکارك ارسرا ی خرور را رر چر ب رت ارائره شرک رر اسرنار
استهالز مشخ نمایک.
 رر صورای که رر هر مروله از مناقصره مشرخ شرور کره اطالعرای غبرر تاقر  ،غبرر موثرو ت یرا ارعرای ناررسرتی یره مناقصرهگرزار ارائره شرک م رتو بتهرای ناشری از عواقر
ن یه عهک مناقصهگر یور ت ط و مقررای یرخورر خواهک شک.
 وحور همزمان شرکتهایی که وتی ی عحو هبتت مکیر مشترك رارنک  ،رر ی مناقصه امدانپذیر نمییاشک.
 یا اوبه یه اینکه مهبارهای ارزیایی کبفری صررفا یرر اسرا اسرنار ا دترتنبدری ارائره شرک اوسرط مناقصره گرر ،امتبرازرهی خواهرک شرک .رر صرورای کره اسردن مرکارك کاغرذی
یه ررستی انراز نشک یا ناق یاشنک  ،مناقصهگر وو هبچگونه اعتراضی ن ت یه امتباز ارزیایی کبفی خور را نخواهک راشت.

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه
شرکت پایانه های نفتی ایران

اوتراما یکینوسبله این شرکت مارگی خور را ن ت یه شرکت رر مناقصه شمار ...........................................................................
یا موضوع..............................................................................................................................................................................................:
اعالز مینمایک که ن ت یه مطا هه ت ادمبرل رقبرو اسرنار ارزیرایی کبفری مناقصره گرران اقرکاز نمرور ت کلبره مرکارك ت اسرنار خواسرته شرک را
یه اراب ت کالسه ینرکی شرک رر . .............صرفحه پرس از مهرر ت امحرا عبنر نا اسردن شرک ت یره صروری  PDFمطرایو فرمرت خواسرته شرک ارائره
گرریک است.
رر ضمن این شررکت اطالعرای منرکر رر ایرن سرنک ت مرکارك پبوسرت ن را اأیبرک ت م رتو بت ابهرارای خرالا تاقر ت عواقر قرانونی ناشری
از ن ت همچنربن م ررتو بت عرکز ارزیررایی ت محاسر ه امتبررازای اوسرط مناقصررهگررزار را یره ريیلرری نظبرر عررکز ارسرال یررا نراق یررورن اسررنار ت
مکارك يزز را اق ل می نمایک.
شرکت مناقصهگر........................................................ :
مهر ت امحاء مراز......................................................... :
امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

اطالعات کلی مناقصه گر
ناز شرکت :
موضوع فها بت شرکت ط و اساسنامه :
شمار ث ت :

ااری ث ت :

محل ث ت :

الفن :

رترنگار :

همرا :

رر

:

رر

ا دترتنب

:
کک اقتصاری :

شناسه ملی :
ناز ت ناز خانوارگی مکیر عامل :
ناز پکر:

محل او ک :

ااری او ک :

شمار شناسنامه:

محل صکتر شناسنامه :

کک ملی

مکرك احصبلی :

رشته احصبلی :

شمار همرا

ناز ت ناز خانوارگی صاو ان مراز امحا -1 :

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

-2

-3

-4

جدول شماره  :1گواهینامه صالحیت مرتبط با موضوع مناقصه
ردیف

عنوان رشته

شماره کد

مرجع صدور

توضیحات

تاریخ اعتبار

1

ارائه رونوشت گواهی صالحیت ایمنی از وزارت تعاون

2

کار و رفاه اجتماعی ،الزامی بوده و مناقصهگرانی که

3

گواهینامه صالحیت معتبر مورد نیاز را ارائه ننمایند در

4

فرآیند ارزیابی کیفی شرکت داده نخواهند شد.

جدول شماره  :2گواهینامه سیستم های مدیریتی مناقصه گر
ردیف

شرح

مرجع صدور

تاریخ صدور

توضیحات

تاریخ اعتبار

1
ارائه رونوشت گواهینامههاای مارتبط مانناد گاواهی

2

نامه های ایازو ،ایمنای ،بهداشات و زیسات محی ای،

3

استفاده از مدلهای مدیریتی مانند EFQM

4
جدول شماره  :3لیست مشخصات هیأت مدیره شرکت مناقصه گر
ردیف

نام و نام خانوادگی

1
2
3
4
5
امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

سمت در هیأت مدیره

رشته  /مق ع تحصیلی

تاریخ اخذ مدرک

سابقه مفید (سال)
کل

در این شرکت

توضیحات

فرمهای ارزیابای کیفای مناقصهگاران
جدول شماره  :4جدول معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران و درصدهای وزنی آنها

ردیف

عنوان معیارهای ارزیابی کیفی

امتیاز معیار

اطالعات مورد نظر در جداول ذیل درج گردد.

1
2

ارریه سوایو ابرایی
و ن سایقه رر کارهای ق لی

45
25

فرز شمار 1
فرز شمار 2

3
4
5

اوان ما ی
اوان ارهبزاای
اوان فنی ت یرنامه ریزی

30
-----

فرز شمار 3
فرز شمار 4
فرز شمار 5

100

---

جمع

مناقصهگر اعالز مینمایک که ابهارای ت اطالعای منکر رر فرزهای استهالز ارزیایی کبفی مناقصهگران از هر حاظ صحبح یور ت متههک میشور که اماز مکارك يزز را ارائه نمایک.
وکاقل  60امتباز رر ارزیایی کبفی مییاشک.
 اأیبک صالوبت کبفی هر ی ازمناقصه گران منوط یه ک

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

فرم شماره  :1ارزیابی تجربه وسوابق اجرایی
(مربوط به ردیف  1از جدول شماره )4
 .1اطالعای که رر بکاتل ذیل منهدس میگررر یایک صرفان رر خصوص قراررارهای  5سال گذشته سال  1394یه یهک یاشک ت قراررارهای انراز شک پبش از یاز زمانی یار شک یه هبچ
عنوان مالك امتباز رهی ن ور ت اأثبری رر ارزیایی نخواهنک راشت .ینایراین از ارسال قراررارهای غبر مهت ر ت خار از این مکی اکبکان خورراری گررر.
 .2مکارك ت م تنکای مث ته ت مرا ط یا قراررارها یایک ضمبم ه فرز گررنک رر غبر این صوری صرا ابهارای ذکر شک فاقک اعت ار یور ت امتبازی رار نخواهک شک.
 .3منحصران قراررارهایی را که رر فرز ارزیایی ارریه یه نها اشار شک ارسال ت پبوست گررر.
 .4رر صورایکه مو ضوع قراررارها یا مو ضوع مناق صه مورر نظر کارفرما ،م شایه می یا شک یه منظور ک

امتباز یايار ،اطالعای پبمانهایی را که رارای یايارین م لغ می یا شنک رر بکاتل

رر گررر ت رر صورایکه مو ضوع پبمان ها یا مو ضوع مناق صه مورر نظر کارفرما ،غبر م شایه یا شک ،یه منظور ک

امتباز یايار ،فقط اطالعای مریوط یه سه پبمان رارای یايارین م لغ رر

بکاتل رر گررر.
 .5وکاکثر امتباز رر صورای اوراز می گررر که چهار کار م شایه یا ورم مهارل یا یب شتر از مو ضوع مناق صه او سط مناق صه گر ابرا شک یا شک ت یرای مقاریر کمتر ،امتباز ارریه یه انا س
کاهش می یایک.
 .6کلبه قراررارهای ارسا ی یایک یصوری خوانا ت رارای مهر ت امحاء طرفبن یاشنک یطوری که موضوع پبمان ،شمار پبمان ،مشخصای طرفبن ،مکی ،م لغ تااری
مشخ

پبمان یه تضوح رر پبمان

یاشک.

 .7یا اوبه یه زتز مطایقت شرح کار قراررارهای ارائه شک یا شرح خکمای موضوع مناقصه ،ارسال یخش شرح کار پبمان نبز ا زامیاست ت قبک عنوان ت موضوع کلی پبمان یه انهایی مورر
ق ول نمییاشک.
 .8امامی اطالعای منکر رر فرز ارزیایی ارریه یایک یا اطالعای منکر رر قراررارهای ارسا ی یا مفاصا و اب نها مطایقت راشته یاشک ت اناقحی یبن نها تبور نکاشته یاشک.
 .9رر صوری ررخواست مناقصهگزار م نی یر زتز یررسی صحت اسنار ارسا ی ،ارائه اصل یا مصکق یرایر اصل مکارك یا سایر اسنار ریگر از سوی مناقصه گران ا زامی است.
 .10مناقصه گران یایک اماز رریف های فرز ارزیایی ارریه ترانش سوایو ابرائی را یه صوری کامل ت رقبو ادمبل نماینک.
 .11امتبار مناقصه گران رر مهبار ارریه تسوایو ابرایی یر اسا

مار  17یبن نامه ابرایی ینک

مار  12قانون یرگزاری مناقصای محاس ه می گررر.

 .12ارائه اصویر قراررارهای منهقک  ،گواهبنامه های خاامه قراررار مفاصا و ابهای نها ضرتری می یاشک.
 .13ارائه صفحاای از قراررار که مشخ

کننک  :طرفبن قراررار ،موضوع قراررار ،م لغ قراررار ،ااری قراررار ت مکی قراررار ت صفحه مریوط یه امحاء قراررار یاشک ،کافی است.

ا مضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

نحوه محاسبه امتیاز تجربه وسوابق اجرایی

شااااااااااارح

ردیف

1
2
3
4

پبمان رر رشته مشایه یا مهارل یا یبشتر ازم لغ یر ترر موضوع مناقصه پس از اعمال اورز بهت یرتز رسانی قبمت پبمانهای ق لی یا نرخ
اهکیل (حداکثر هر پیمان  7/5امتیاز)

پبمان رر رشته اقری ان مشایه یا مهارل یا یبشتر ازم لغ یر ترر موضوع مناقصهپس از اعمال اورز بهت یرتز رسانی قبمت پبمانهای ق لی یا
نرخ اهکیل (به ازای هر پیمان  70درصد امتیاز پیمان در رشته مشابه)

پبمان رر رشته غبر مشایه یا مهارل یا یبشتر ازم لغ یر ترر موضوع مناقصه پس از اعمال اورز بهت یرتز رسانی قبمت پبمانهای ق لی یا نرخ
اهکیل (به ازای هر پیمان  30درصد امتیاز پیمان در رشته مشابه)

پبمان یا م لغ کمتر از م لغ یر ترری یا رعایت شرایط فوق یه ن ت م لغ پبمان ق لی یه م لغ یر ترری موضوع مناقصه اعمال ضری می شور.

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

تعداد قرارداد

وکاکثر 4پبمان
وکاکثر  4پبمان
وکاکثر  4پبمان
وکاکثر  4پبمان

فرم شماره  :1اطالعات تجربه وسوابق اجرائی مناقصهگر بر اساس قرارداد منعقده در  5سال گذشته (سال  1394به بعد )
(پیمان شماره )1

فرم شماره  :1ارزیابی تجربه (سوابق قبلی)
 -1موضوع پبمان اتل
 -2شمار پبمان
 -3ااری انهقار پبمان
 -4ناز کارفرما
 -5الفن /رترنگار کارفرما
 -6رر

الفن ............................... :

رترنگار.................... :

کارفرما

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان

 ....................................سال

 -9م لغ پبمان ریال

یه عکر  ...................................................ریال

 -10تضهبت پبمان

ااماز یافته 

از ااری  ........................................غایت ......................................
یه ورتا  ..................................................................................................................................ریال

باری 

(پیمان شماره )2

فرم شماره  :1ارزیابی تجربه (سوابق قبلی)
 -1موضوع پبمان رتز
 -2شمار پبمان
 -3ااری انهقار پبمان
 -4ناز کارفرما
 -5الفن /رترنگار کارفرما
 -6رر

الفن ............................... :

رترنگار.................... :

کارفرما

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان

 ...............سال

 -9م لغ پبمان ریال

یه عکر  ...................................................ریال

 -10تضهبت پبمان

ااماز یافته 
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از ااری  ..................غایت ........................
باری 

یه ورتا  ..........................................................................ریال

(پیمان شماره )3

فرم شماره  :1ارزیابی تجربه (سوابق قبلی)
 -1موضوع پبمان سوز
 -2شمار پبمان
 -3ااری انهقار پبمان
 -4ناز کارفرما
 -5الفن /رترنگار کارفرما
 -6رر

الفن ............................... :

رترنگار.................... :

کارفرما

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان

 ...............سال

 -9م لغ پبمان ریال

یه عکر  ...................................................ریال

 -10تضهبت پبمان

ااماز یافته 

از ااری  ..................غایت ........................
یه ورتا  ..........................................................................ریال

باری 
(پیمان شماره )4

فرم شماره  :1ارزیابی تجربه (سوابق قبلی)
 -1موضوع پبمان چهارز
 -2شمار پبمان
 -3ااری انهقار پبمان
 -4ناز کارفرما
 -5الفن /رترنگار کارفرما
 -6رر

الفن ............................... :

رترنگار.................... :

کارفرما

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان

 ...............سال

 -9م لغ پبمان ریال

یه عکر  ...................................................ریال

 -10تضهبت پبمان

ااماز یافته 
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از ااری  ..................غایت ........................
باری 

یه ورتا  ..........................................................................ریال

فرم شماره  :2حسن سابقه در کارهای قبلی/ارزیابی کارفرمایان
(مربوط به ردیف  2از جدول شماره )4
 .1مناقصهگران یایک فرز شمار  2را ادمبل ت یه همرا سایر مکارك مث ته ارائه نماینک.
 .2اطالعررای مریرروط یرره پبمررانهررای بررکاتل صرررفان یایررک رر خصرروص  5سررال گذشررته از سررال  1394یرره یهررک یاشررک ت پبمررانهررای انررراز شررک ق ررل از ن مررالك
امتبازرهی نخواهنک یور.
 .3اطالعای مریوط یه هر یدی از سروایو پبمران هرا پرس از ادمبرل اوسرط مناقصره گرر ،مرورر یررسری کمبتره فنری یازرگرانی قررار گرفتره ت پرس از اخرذ اسرتهالزهرای
شفاهی ت یا کت ی از کارفرمایان ق لی رر خصوص پبمانهای ذکر شک  ،امتباز مریوطه محاس ه ت ث ت خواهک شک.
 .4امتباز این یخش یا اوبه یه نظرای کارفرمایان ق لی ت یا اشخب

مناقصهگزار اهببن خواهک شک.

 .5ارائه گواهی و ن سایقه از کارفرمایان ق لی شامل کبفبت کار انراز شک  ،کفایت کارر فنی  /غبر فنی ت زمان ینکی پبمان ضرتری است.
 .6نحررو کبفبررت ابرررای کررار ت کفایررت کررارر فنرری  /غبررر فنرری ت زمان نررکی پرررته یایررک رر گررواهی مریوطرره رر ینررک فرروقا ررذکر مررنهدس ت یرره مهررر ت امحرراء کارفرمررای
ق لی رسانک شور.
 .7کلبه اطالعای منرکر اوسرط مناقصرهگرر رر فررز هرای و رن سرایقه یایرک یطرور رقبرو ت یرا ذکرر اطالعرای صرحبح ت قایرل پبگبرری ادمبرل گرررر .م رتو بت عرکز
محاس ه ت ک ر امتبراز ،رر صروری عرکز رر ت عرکز ارائره صرحبح اطالعرای ت نتبرتر نا عرکز رسترسری مناقصره گرزار رر اخرذ اسرتهالز از کارفرمایران ق لری ،یرر عهرک
مناقصهگر مییاشک.
 .8امتباز مناقصه گران رر مهبار و ن سایقه رر کارهای ق لی یر اسا

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

مار  18یبن نامه ابرایی ینک

مار  12قانون یرگزاری مناقصای محاس ه می گررر.

فرم شماره  :2حسن سابقه پیمان شماره 1
 -1ناز مناقصهگر
 -2موضوع پبمان اتل
 -3شمار پبمان
 -4م لغ پبمان ریال

یه عکر  .................................................................. :ریال
ریال

یه ورتا ................................................................................................................ :

 -5ناز کارفرما
 -6الفن اما

ت رر

الفن های رستگا نظاری .................................................................................................................................... :
رر کارفرما ..................................................................................................................................................... :

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان
 -9م لغ پبمان ریال
 -10ارزشبایی کلی کارفرما
 -11ارزشبایی کبفبت کار
 -12ارزشبایی زمان نکی کار
 -13ارزشبایی کفایت کارکنان کلبکی
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 .....................سال

از ااری

 ............................... :غایت ..................................... :

فرم شماره  :2حسن سابقه پیمان شماره 2
 -1ناز مناقصهگر
 -2موضوع پبمان رتز
 -3شمار پبمان
 -4م لغ پبمان ریال

یه عکر  .................................................................. :ریال
ریال

یه ورتا ................................................................................................................ :

 -5ناز کارفرما
 -6الفن اما

ت رر

الفن های رستگا نظاری .................................................................................................................................... :
رر کارفرما ..................................................................................................................................................... :

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان
 -9م لغ پبمان ریال
 -10ارزشبایی کلی کارفرما
 -11ارزشبایی کبفبت کار
 -12ارزشبایی زمان نکی کار
 -13ارزشبایی کفایت کارکنان کلبکی
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 .....................سال

از ااری

 ............................... :غایت ..................................... :

فرم شماره  :2حسن سابقه پیمان شماره 3
 -1ناز مناقصهگر
 -2موضوع پبمان سوز
 -3شمار پبمان
 -4م لغ پبمان ریال

یه عکر  .................................................... :ریال

یه ورتا  ............................................................................................................... :ریال

 -5ناز کارفرما
 -6الفن اما

ت رر

الفن های رستگا نظاری.....................................................................................................................................:
رر کارفرما ...................................................................................................................................................... :

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان
 -9م لغ پبمان ریال
 -10ارزشبایی کلی کارفرما
 -11ارزشبایی کبفبت کار
 -12ارزشبایی زمان نکی کار
 -13ارزشبایی کفایت کارکنان کلبکی

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

 .....................سال

از ااری

 ............................... :غایت ..................................... :

فرم شماره  :2حسن سابقه پیمان شماره 4
 -1ناز مناقصهگر
 -2موضوع پبمان چهارز
 -3شمار پبمان
 -4م لغ پبمان ریال

به عدد  ............................................... :ریال

به حروف  .............................................................................................................. :ریال

 -5ناز کارفرما
 -6الفن اما

ت رر

تلفن های دستگاه نظارت ..................................................................................................................................... :
آدرس کارفرما ...................................................................................................................................................... :

 -7محل ابرای پبمان
 -8مکی پبمان
 -9م لغ پبمان ریال
 -10ارزشبایی کلی کارفرما
 -11ارزشبایی کبفبت کار
 -12ارزشبایی زمان نکی کار
 -13ارزشبایی کفایت کارکنان کلبکی

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

 .....................سال

از تاریخ  .............................. :لغایت .................................... :

فرم شماره  :3ارزیابی توان مالی مناقصهگران
(مربوط به ردیف  3از جدول شماره )4

 .1مناقصهگران یایک فرز شمار  3را یصوری کامل ت خوانا ت رقبو ادمبل نمور ت یه همرا م تنکای مریوطه ارسال نماینک.
 .2اطالعای ارائه شک صرفان یایک مریوط یه  5سال گذشته از سال  1394یه یهک یاشک ت سالهای ق ل از ن مالك امتباز نخواهک یور.
 .3رر خصوص رریف  1ارائه م تنکای مرا ط گواهی ما بای پرراختی رر پنج سال گذشته ضرتری است.
 .4رر خصوص رریف  3ارائه مفاصا و اب اأمبن ابتماعی یا گواهی اأمبن ابتماعی قطهی یا علی ا ح اب پرراخت شک رر  5سال گذشته ضرتری
مییاشک.
 .5رر خصوص رریف  5ارائه ابهارنامه ما باای یا گواهی یبمه راراییها یا کپی رفاار قانونی رر  5سال گذشته ضرتری مییاشک.
 .6منظور از "رر مک ناخا

ساينه" رر مک م تنک یه صوری تضهبتهای قطهی ت ممهور یه مهر سازمان ما باای مییاشک.

 .7منظور از "راراییهای ثایت" رارائیهای است که م تنک یه ابهارنامه های ما باای یا گواهی یبمه رارائیهاست .همچنبن اصل گواهی کارشنا

رسمی رارگ تری م نی

یر مبزان رارائیهای ث ت شک رر رفاار قانونی مناقصهگر نبز قایل ق ول خواهک یور.
 .8ارائه وکاقل یدی از مکارك فوق ت یا اأیبک اعت ار یان

یا موس ای ما ی ت اعت اری اا سقف م لغ موضوع مناقصه ،بهت ارزیایی اوان ما ی ا زامی است ت وکاکثر امتباز رر

صورای اوراز خواهک شک که م ا غ ارائه شک یه شرح فوق مهارل یا یبشتر از م لغ یر ترری مناقصه یاشک ،رر غبر اینصوری امتباز اوان ما ی یه اناس
شایان ذکر است ارزیایی اوان ما ی یر اسا

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

اطالعای وکاکثر پنج سال گذشته اهببن میشور.

کاهش مییایک.

ردیف

1

عنوان معیار

ما بای ساينه یر اسا

مبلغ در سال
1394

1395

1396

1397

اأیبک ارار ما باای

1398

ضریب

شماره صفحه مدرک مثبته در فایل شماره 4

50

2

م لغ وو یبمه اأمبن ابتماعی قطهی یا علیا ح اب پرراخت
شک یه سازمان اأمبن ابتماعی یر اسا اأیبک سازمان اأمبن
ابتماعی

70

3

رر مک ناخا ساينه م تنک یه ابهار نامه ما باای یا گواهی
یبمه رارایی ها یا رفاار قانونی رر مک اایبک شک صوری های
ما ی اوسط موس ای عحو بامهه و ایکاران رسمی

3

4

رارائیهای ثایت م تنک یه ابهارنامه ما باای یا گواهی یبمه
رارائیها یا رفاار قانونی رر مک اایبک شک صوری های ما ی
اوسط موس ای عحو بامهه و ایکاران رسمی

5

5

م لغ اعت ار صارر شک از طرا یان ها یا موس ای ما ی ت
اعت اری مهت ر یرای مناقصه گر ریال

-

 وکاکثر اوان ما ی رر صورای اوراز میشور که م لغ یر ترری مناقصه مهارل ت یا کمتر از یدی از مقاریر زیر یاشک :
 الف  :پنرا یرایر یايارین م لغ ما بای پرراخت شک  5سال گذشته اوسط مناقصه گر
 ب  :هفتار یرایر یايارین وو یبمه اأمبن ابتماعی پرراخت شک رر  5سال گذشته اوسط مناقصه گر
 ج  :سه یرایر یايارین رر مک ناخا

 5سال گذشته اوسط مناقصه گر

 ه  :ی یرایر م لغ اأیبک اعت ار صارر از سوی یان ت یا موس ای ما ی ت اعت اری مهت ر یرای مناقصه گر
 ارائه رتنوشت مصکق شک مکارك ررخواستی رر بکتل فوق ا زامی مییاشک.
 ارائه وکاقل یدی از مکارك مریوط یه رریفهای  1ا ی  5این بکتل بهت ارزیایی اوان ما ی ا زامی است ت امتبازرهی یر اسا رریفی انراز خواهک شک که یبشترین مقکار ت یبشترین
امتباز را رارر.
 اایبک اعت ار از سوی یاندها تموس ای ما ی تاعت اری می یای ت رر یاز زمانی یرگزاری مناقصه صاررگرریک ت فاقک هرگونه شرط تقبک رر ن یاشک.
امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

فرم شماره  :4ارزیابی توان تجهیزاتی
(مربوط به ردیف  4از جدول شماره )4
 .1یه منظور ارزیایی اوان ارهبزاای مناقصه واضر ،مناقصه گران یایک اطالعای فرز مریوطه را یا اوبه یه تسایل ت ارهبزای مورر نظر کارفرما که رر یخش شرح ارهبزای قبک گرریک
اوان موبور خور ادمبل نماینک.
را یر و
مناقصهگران موبفنک هر زمان که مناقصهگزار ضرتری اشخب رهک زمبنه یازریک از ارهبزای مذکور را فراهم ترنک.
شرح وکاقل ارهبزای عمک مورر نباز کارفرما ت ررصک تزنی هری بهت محاس ه امتباز اوان ارهبزاای اوسط مناقصهگزار رر اختبار مناقصهگر قرار میگبرر.
ارائه کلبه م تنکای مریوط یه ما دبت یا ابار ارهبزای اصویر سنک ما دبت یا ابار نامه یا فاکتور خریک از سوی مناقصهگر ضرتری است.
رر صورای که مناقصه گر صرفان ابهارنظر نمایک که رر صوری یرنک شکن رر مناقصه ،ن ت یه خریک یا ابار ارهبزای مورر نظر کارفرما اقکاز خواهک نمور هبچگونه امتبازی یه
تی اهلو نخواهک گرفت.
فقط یه اهکار یکك کش مورر نباز ،امتباز اختصاص خواهک یافت ت یه یکك کش های ارایه شک اوسط مناقصه گران مازار یر نباز امتبازی اهلو نخواهک گرفت.

.2
.3
.4
.5
.6

ردیف

نام یدک کش

1
2
3
4

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

سال ساخت یدک کش

سرعت یدک کش

مجموع قدرت یدک کش

نوع تملک یدک کش
ملکی

اجاره ای

فرم شماره  :5توان فنی و برنامه ریزی
(مربوط به ردیف  5ازجدول شماره )4
اسامی افراد کلیدی و امتیازآور پیمانکار ررپرته این مناقصه ( مدیرپروژه  ،رییس کارگاه  ،رییس دفترفنی  ،سایرکارشناسان و) ...
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته /مق ع تحصیلی/سابقه

تاریخ اخد مدرک

1
2
3
4
5


ارائه اصویر م تنکای مریوط یه هر ی



ارایه رتنوشت گواهیهای مریوط یه مکارك احصبلی کارکنان کلبکی ا زامی است.

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

از رریفهای بکتل فوق  ،از سوی مناقصهگر ا زامی است  ،رر غبر اینصوری هبچ امتبازی یه رریف مریوطه اهلو نمیگبرر.

چک لیست اسناد و مدارک ارزیابی کیفی

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل
گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل

اطالعلت عمومی مناقصه گر

4

اصویررتزنامه رسمی گهی خرین اغببرای شرکت

5

اصویر شناسنامه ت کاری ملی خرین اعحاء هبأی مکیر شرکت

6

اصویر کک اقتصاری

7

اصویر گواهینامه صالوبت ایمنی از تزاری اهاتن ،کار ت رفا ابتماعی

8

اصویرگواهی اشخب

صالوبت ررخواستی رر گهی مناقصه

9

اصویرگواهبنامههای سب تم های مکیریتی

10

اصویر شناسه ملی شرکت

11

ب ت مشخصای هبأی مکیر مناقصهگر

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

ارائه گردید

3

اصویررتزنامه رسمی گهی اأسبس شرکت

ارائه نگردید

2

اصویراساسنامه شرکت

تعداد صفحات

1

نامه ررخواست شرکت متقاضی  /مناقصهگر بهت شرکت رر مناقصه

تکمیل است

ردیااااااااف

ناقص است

ارزیابی

وضعیت کنترل اسناد

وضعیت کنترل اسناد

تعداد صفحات

عنوان سند  /مدرک  /گواهی

(متقاضی)

(کارفرما)

عدم ارائه

نام فرم

میگردد.

چک لیست مناقصهگر

چک لیست مناقصهگزار

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

چک لیست مناقصهگر

چک لیست مناقصهگزار

(متقاضی)

(کارفرما)

وضعیت کنترل اسناد

وضعیت کنترل اسناد

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل
گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل

سوابق اجرایی

فرم ارزیابی تجربه

2

فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی

3
4
5

گواهی و ن سایقه کار انراز شک مهت ر مشایه ت غبر مشایه از کارفرمایان ق لی
رر پنج سال گذشته
اصویر ن

پبمان های مشایه ت غبر مشایه خاامه یافته رر پنج سال گذشته
مرا ط یا گواهی های و ن سایقه صارر شک

شمار الفن ،رترنگار ت رر

امضای صاحبان مجاز امضا و مهر مناقصه گر

کارفرمایان پبمانهای فوق ا ذکر

ارائه گردید

ن

پبمان غبر مشایه ) رر صوری عکز تبور  4کار مشایه
یا اعت ار  5سال گذشته از سال  1394یه یهک

ارائه نگردید

ن

تعداد صفحات

1

پبمان مشایه یا اعت ار  5سال گذشته از سال  1394یه یهک

تکمیل است

ردیااااااااف

ناقص است

ارزیابی

تعداد صفحات

عنوان سند  /مدرک  /گواهی

عدم ارائه

نام فرم

میگردد.

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

چک لیست مناقصهگر

چک لیست مناقصهگزار

(متقاضی)

(کارفرما)

وضعیت کنترل اسناد

وضعیت کنترل اسناد

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل
گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل

سوابق اجرایی

فرم ارزیابی تجربه

2

فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی

3
4
5

گواهی و ن سایقه کار انراز شک مهت ر مشایه ت غبر مشایه از کارفرمایان ق لی
رر پنج سال گذشته
اصویرن

پبمان های مشایه ت غبر مشایه خاامه یافته رر پنج سال گذشته
مرا ط یا گواهی های و ن سایقه صارر شک
شمار الفن ،رترنگار ت رر
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کارفرمایان پبمانهای فوق ا ذکر

ارائه گردید

ن

پبمان غبر مشایه ) رر صوری عکز تبور  4کار مشایه
یا اعت ار  5سال گذشته از سال  1394یه یهک

ارائه نگردید

ن

تعداد صفحات

1

پبمان مشایه یا اعت ار  5سال گذشته از سال  1394یه یهک

تکمیل است

ردیااااااااف

ناقص است

ارزیابی

تعداد صفحات

عنوان سند  /مدرک  /گواهی

عدم ارائه

نام فرم

میگردد.

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

