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

آگهي تکویلي فزاخواى عووهي ارسیابي کیفي هناقصه گزاى هناقصه شواره م  .ع  .پ 1400/006/شواره ساهانه دولت (ستاد ) 2000091645000033
هوضوع :انجام خذهات نگهذاشت و تزهین فضاي سبش ،گلخانه ها و باغ پزنذگاى شزکت پایانه هاي نفتي ایزاى – جشیزه خارگ
ضطکت پایاوٍَای وفتی ایطان (سُامی ذااظ زض وظاط زاضز اوداا ذاسمام مًعاًو ـاًق ضا تاا زض وظاط فاطـته ضاطایظ کیای مطاطيزٍ ظیاط ي اظ عطیاك
ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت (ستاز  ،تٍ غًضم ـطاذًان عمًمی اضظیاتی کیفی تٍ مىالػٍ فطان ياخس ضطایظ يافصاض ومایس:
الف -کییٍ مطازل تطفعاضی ـطاذًان اظ زضیاـت ي تحًیل اسىاز ـطاذًان تا تُیٍ ـُطست مىالػٍ فطان زاضای غالزیت  ،اضسال زضذًاست پیطىُاز مىالػٍ
فطان ي تاظفطایی پاکت َا اظ عطیك زضفاٌ ساماوٍ تساضکام الکتطیکی زيلت (ستاز تٍ آزضس  www. setadiran.irاودا ذًاَس ضس ي الظ است مىالػٍ
فطان زض غًضم عس عضًیت لثیی  ،مطازل ثثت وا زض سایت مصکًض ي زضیاـت فًاَی امضاء الکتطي ویکی ضا خُت ضطکت زض ـطاذًان محمك ساظوس .ذاعط
وطان می ساظز تٍ مًخة ترطىامٍ يظاضم غمت امکان ثثت وا تط ذظ ضایگان زض ایه ساماوٍ خُت کییٍ مىالػٍ فطان ـطاَم می تاضس.
ضماضٌ تماس ساماوٍ ستاز زض تُطان خُت اودا مطازل عضًیت زض ساماوٍ 0211456ي اعالعام تماس زـاتط ثثت وا زض سایط استان َا ،زض سایت ساماوٍ
( www.setadiran.irترص "ثثت وا  /پطيـایل تامیه کىىسٌ/مىالػٍ فط" مًخًز است.
ب-شزح هختصز خذهات:

اودا ذسمام وگُساضت ي تطمیم ـضای سثع ،فیراوٍ َا ي تاغ پطوسفان ضطکت پایاوٍ َای وفتی ایطان – خعیطٌ ذاضگ مطتمل تط عمییام آتیاضی،تًلیس وطااء،فل
لیمٍ فیطی  ،فل کاضی،مثاضظٌ تا آـام وثاتی،عمییام کاضت،وگُساضی ي مطمت ي اغالح ي َاطس ممهَ،اطس زضذتان،کاضات زضذت،وگُاساضی زػااض ـضاای
سثع،وگُساضی اظ پاضن َا ي اماکه تفطیحی ي ...
ج -هحل و هذت سهاى انجام خذهات:

محل اخطای ذسمام ضطکت پایاوٍ َای وفتی ایطان -جشیزه خارک ي مسم اودا ذسمام یک سال شوسي می تاضس.
د -بزآورد تقزیبي کارفزها

تطآيضز کاضـطما تطاتط تاا 127ر139ر681ر 290ریال ( دویست و نود هیلیارد و ششصذ و هشتاد و یک هیلیوى و یکصذ و سي و نه هشار و یکصذ و بیست و هفتت
ریال) می تاضس.
ه -هعیارهاي ارسیابي کیفي هناقصه گزاى:
-1تدطتٍ (ساتمٍ اخطایی  30:امتیاظ (زسة مازٌ  17آییه وامٍ اخطائی تىس ج مازٌ  12لاوًن تطفعاضی مىالػام

 -4تًان تدُیعاتی  15 :اهتیاس (زسة مازٌ  20آییه وامٍ اخطائی تىس ج مازٌ
 12لاوًن تطفعاضی مىالػام

 -2زسه ساتمٍ زض کاضَای لثیی  20 :امتیاظ(زسة مازٌ  18آییه وامٍ اخطائی تىس ج مازٌ  12لاوًن تطفعاضی مىالػام

 -5تًان ـىی ي تطوامٍ ضیعی  10:اهتیاس (زسة مازٌ  21آییه وامٍ اخطائی تىس
ج مازٌ  12لاوًن تطفعاضی مىالػام

 -3تًان مالی  25 :امتیاظ(زسة مازٌ  19آییه وامٍ اخطائی تىس ج مازٌ  12لاوًن تطفعاضی مىالػام

زسالل امتیاظ لاتل لثًل کیفی تطاتط تا ضػت ( )60امتیاظمی تاضس.

کییٍ مىالػٍ فطان مکیفىس آفُی ز اعط ي خسايل مطتثظ تا اضظیاتی کیفی کٍ زض سایت ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت(ستاز يسایت ضطکت پایاوٍ َای وفتی ایطان تٍ
وطاوی  www.iotco.irمًخًز می تاضس ضا اظ سایت ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت (ستاز زضیاـت ي عمه تکمیل  ،مُط ي امضای آن َا (تا زض وظط فطـته تًعیحام
مىسضج زض ظیط تىس «ح »1-اظ تىس«ح» آفُی زاعط ي الػاق مستىسام مطتًعٍ تٍ َمطاٌ سایط اسىاز ي مساضن شکط ضسٌ زض ایه آفُی زض ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی
زيلت(ستاز تؽصیٍ ومایىس .
تذکز  :1تطای کاضَای ؼیطمطاتٍ لاتل ممایسٍ تا پطيغٌ( 60 ،شصت) زضغس امتیاظ مطتًط تٍ معیاض تدطتٍ ،ترػیع می یاتس.
تذکز : 2تٍ مىظًض تطضسی معیاض تدطتٍ خُت معازل ساظی مثالػ لطاضزازی ،تا استفازٌ اظ وطخ تًض اعالمی اظ مطاخع لاوًوی ،مثالػ لطازازی تٍ ضيظ ضساوی فطزیسٌ ي مالن
سىدص لطاض ذًاَس فطـت.
و-شزایط هناقصه گزا ى  ،گواهي ها ،هجوس هاوهذارک هورد نیاس :
 -1زاضته تدطتٍ زض اودا ذسمام مًضز ویاظ  ،زاضته تدُیعام ،امکاوام ،ترػع الظ  ،تًاوایی ـىی ي مالی اودا کاض مغاتك استاوساضزَای ضایح غىعت وفت.

 -2توانبیی ارائـه تضمین شزکت در فزآینذ ارجبع کبر به مبلغ

783ر622ر713ر9ریال حسب آئین نبمه شمبره /123402ت  50655هـ مورخ  54/05/22هیئت محتـز زسیـزا

ز همچنین تضمین انجب تعهذات در صورت بزنذه شذ به میشا  10درصذ نزخ پیشنهبدی بزنذه منبقصه؛ ضمنبً تضبمین صبدره میببیست مطببق فزمـتهـبی نمونـه پیو ـت آئـیننبمـه
مذکور ارائه گزدد؛ لذا این شزکت اس پذیزش تضبمینی که فبقذ شزایط فوق ببشذ معذزر بوده ز هیچ گونه مسئولیت ز تعهذی در این خصوص نخواهذ داشتَ .مچىیه اظ َط غًضم يعاعیت
مىالػٍ فط تطوسٌ ده درصذ تحت عىًان تضمیه زسه اودا کاض کسط می فطزز.
 -3زاضته ساتمٍ کاض مفیس ي مطتثظ تا ذسمام مًضز وظط
 -4اضائٍ مدًظ ـعالیت اظازاضٌ کل تعاين ،کاض ي ضـاٌ اختماعی استان محل اخطای پیمان (زض غًضم تطوسٌ ضسن
 -5زاضا تًزن ضرػیت زمًلی
 -6اضائٍ غًضم َای مالی زساتطسی ضسٌ تًسظ ساظمان زساتطسی یا اعضای خامعٍ زساتساضان ضسمی
 -7اضائٍ ضىاسٍ میی زسة مازٌ  16آییه وامٍ اذتػاظ ضىاسٍ میی تٍ کییٍ اضراظ زمًلی ایطاوی

 -8اضائٍ تػًیط مػسق کس التػازی ضطکت ي کس میی غازثان مداظ امضا
 -9اضائٍ فًاَیىامٍ مػسق تاییس غالزیت معتثط اظ يظاضم تعاين،کاض ي ضـاٌ اختماعی زض ذػًظ نگهذاري وخذهات فضاي سبش (کذ )5
-10اضائٍ فًاَیىامٍ تأییس غالزیت پیماوکاضی اظ وظط ایمىی اظ يظاضم تعاين،کاض ي ضـاٌ اختماعی

س) هذت اعتبار پیشنهاد  :مسم اعتثاض پیطىُاز اظ تاضید اضایٍ پیطىُاز مالی تٍ مسم 180روس می تاضس.
ح)سهاى  ،ههلت و نشاني دریافت اسناد ارسیابي کیفي:

ح:1-تا عىایت تٍ اتالؼیٍ ضماضٌ  1/140935مًضخ  1399/05/11زتیط محتط کاضفطيٌ ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت(ساتاز ي تاکیاس مًکاس تاط الاعا
تکاضفیطی امضای الکتطيویکی اسىاز پاکت َای (ب ي (ج ي عس پصیطش وسد ـیعیکی ياسىاز ـالس امضای الکتطيویکی (زاضای مُطفط

 ،کییاٍ مىالػاٍ

فطان مًظؿ می تاضىس تمامی اسىاز پاکت َای (ب ي(ج مىالػٍ ضا تا امضاء الکتطيویکی يزض مًعس ممطض زض اسىاز مىالػٍ اظ عطیك سیستم سااماوٍ ساتاز
تاضفصاضی ومایىس زض ؼیط ایىػًضم مىالػٍ فعاض اظ پصیطش وسرٍ ـیعیکی اسىاز پیص ففتٍ معصيض ذًاَس تًز.
ح :2-کییٍ مىالػٍ فطان ياخس ضطایظ می تًاوىس تٍ مسم  7ضيظ اظ ظمان زضج آفُی وًتت زي وسثت تٍ زضیاـت اسىاز ي معیاضَا ي خسايل اضظیاتی کیفای
اظ عطیك ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت (ستاز السا ي زساکثط ظطؾ مُیت  14ضيظ پس اظ اومضای مُیت زضیاـت اسىاز ،عمه تکمیل ،مُاط ي امضاای
آن َا تا ضعایت مفاز تىس( ح 1-ي الػاق مست ىسام مطتًعٍ تٍ َمطاٌ سایط اسىاز ،مساضن ي فًاَیىامٍ َای شکط ضسٌ زض آفُی وسثت تٍ تؽصیٍ اسىاز پایص
ففتٍ زض ساماوٍ تساضکام الکتطيویکی زيلت (ستاز السا ومایىسَ .مچىیه مىالػٍ فطان میتًاوىس خُت ضيیت آفُی تٍ سایتَای WWW. SHANA.
 HTTP://IETS.MPORG.IR ،IRي  WWW.IOTCO.IRمطاخعٍ ومایىس.
ح : 3-کاضـطما زض ضز ي یا لثاًل ماساضن زض تماا مطازال مغااتك لااوًن تطفاعاضی مىالػاام ي آیایه واماٍ َاای اخطایای آن مرتااض ذًاَاس تاًز.
ضياتظ عمًمی

معیارهای ارزيابي كیفي مناقصه انجام خدمات نگهداشت و ترمیم فضای سبز ،گلخانه ها و باغ پرندگان شركت پايانه های نفتي ايران – جزيره خارگ
رديف

معیار

امتیاز

1

تجربه

30

2

حسن سابقه درکارهای قبلی

20

3

توان مالی

25

4

توان تجهیزاتی

15

5

توان فنی وبرنامه ريزی( :کارکنان)

10

توضیحات

حداکثر  4کار )برای کارهای مشابه هرکار  8/75امتیاز و کارهای غیرمشابه  3امتیاز می
باشد(.
حداکثر  4کار بررسی شده در معیار تجربه )هرکار عالی  5و خیلی خوب  ،4خوب ، 3
متوسط 2و ضعیف 1امتیاز )

حسب ماده  19آيین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات
اختصاص امتیازبراساس اسناد يا کارت خودرو و يا قرارداد با مالک خودرو يا اجاره دهنده
خودروها باشد (.قرارداد خودرو های استیجاری بايد تا سال  1401معتبر باشد)
اختصاص امتیازبراساس مدرک تحصیلی تايید شده دانشگاه مالک می باشد.
تعداد حد اقل  2کار خاتمه يافته بدون تاخیر

جمع كل امتیازات

حسب ماده  17آيین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات
حسب ماده  18آيین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات
حسب ماده  19آيین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات
با توجه به نوع و ماهیت مناقصه ارزيابی معیار توان تجهیزاتی مناقصه گران به شرح ذيل خواهد بود:
الف) مجموع تجهیزات مورد نیاز  6:دستگاه
تذكر :در ارزيابي معیار توان تجهیزاتي تنها به ابزار و وسايلي امتیاز تعلق میگیرد كه طبق جدول ذيل مورد نیاز كارفرما مي باشند.
تعداد مورد نیاز -

امتیاز هر

جمع امتیاز

نوع خودرو مورد نیاز

رديف

دستگاه

دستگاه

رديف

1

کامیونت کمپرسی 6تن به باال

2

3

6

2

کامیون تانکر آب  18000لیتر با مخزن گالوانیزه

3

2/5

7/5

3

مزدا دو کابین کولردار

1

1/5

1/5
15

جمع امتیاز

حداکثر تعداد تجهیزات مورد بررسيييی در هر رديف به تعداد مورد نیاز خواهد بود .به عنوان مثال ننان ه
مناق صه گری م ستندات  5د ستگاه کامیونت کمپر سی در ا سناد خود اعالم نمايد حداکثر  2د ستگاه (به تعداد
مورد نیاز) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اين معیار بر اساس تعداد ،تجربه و رشته و میزان تحصیالت کارکنان کلیدی و مديران مناقصه گر بر اساس اهمیت وزنی هر کدام مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .منظور از کارکنان کلیدی و مديران کسانی هستند که جزء نیروهای اصلی معرفی شده توسط پیمانکار باشند و يا قرارداد رسمی از
طرف مناقصه گر با ايشان منعقد شده باشد.
رديف

نوع تخصص مورد نیاز

تعداد مورد نیاز -

امتیاز هر نفر

جمع امتیاز

نفر

1

مهندسی کشاورزی(کلیه گرايش ها)

2

1

2

2

لیسانس حسابداری

1

1

1

3

لیسانس مديريت

1

1

1

4

لیسانس حقوق

1

1

1

5

لیسانس بهداست محیط/ايمنی HSE

4

0/5

2

6

کارهای مشابه خاتمه يافته به صورت کامل

3

1

3

جمع كل امتیاز

10

