تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
شرکت پایانه های نفتی ایران
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تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
هٌاقصِ ضواسُ 99/22/MM

ضواسُ ساهاًِ ستاد2000091645000009 :

خشیذ خَدسٍی آتص ًطاًی پلِ تلسکَپی

 جْت تاسگزاسی فایل هذاسک تِ آدسس  www.setadiran.irهشاجؼِ فشهاییذ.
 تکویل کلیِ اعالػات دسخَاست ضذُ هٌذسج دس تشگْای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى (فشم خَداظْاسی) تصَست دقیق ٍ خَاًا تا اهضای صاحثاى
هجاص اهضاء ٍ هوَْس تِ هْش ضشکت ٍ تاسگزاسی فایل  PDFآى دس ساهاًِ ستاد الضاهی هی تاضذ.
وویسیَى هٌالػات
صفحِ  1اص 12

رکش وًتت سًم (اصالحیٍ وًتت ايل
يديم) دس تاالی آگُي الضامي مي تاضذ

آگُي فشاخًان ػمًمي اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان مىاقصٍ ضماسٌ  99/22/MMضماسٌ ساماوٍ ديلت (ستاد) 2000091645000009
ضررط پایاناهررٌاٍرراناهی ررراننررطنما خررَادراذرراظاازضاه ررطازنضزاتررادینا ررا ناشن ر اضناترراازضاه ررطافررطش ناضررطننما ورررادطررطى ٌاظنررطاىانظاططنررساخرراداهٌا
تسنض اتانلک طىهیکرازىلپا خ ازا،اتٌاغيضتاشطنذينماعميدرانضظناترا ییراتٌادواقػٌافطنماىنخساضطننماىنفصنضاهمانس:ا ا
ویٌادطن اتطفعنضناشطنذينمانظازضناشپاىاتحين انخوازاشطنذينماتااتَیٌاشَطخپادواقػٌافطنمازنضنناغال یپ،انضنئٌاییطوَازادواقػٌافطنماىاتاظفطانرایا پاٍاانظا
ططنس ازضفاًاخاداهٌاتسنض اتانلک طىهیکر ازىلپا خ ازااتٌاآزضسا WWW.SETADIRAN.IRاا نهداماذينٍساضساىا ظمانخپادواقػٌافطنمازضاغيضتاعسما
عضينپاقثور،ادطن اثثپاهامازضاخانپادص يضاىازضناشپافينٍراندضاءانلک طىاهیکراضناخَپاضط پازضاشطنذينمادحقساخاظهس.ا ا
ضماضً اتماس اخاداهٌ اخ از ازض اتَطنم اخَپ انهدام ادطن اعضينپ ازض اخاداهٌ ا0214193ى انطالعات اتماس ازشاتط اثثپ اهام ازض اخانط انخ ام اٍا ،ازض اخانپ اخاداهٌا
WWW.SETADIRAN.IRااترصا"ثثپاهام/یطىشان اتادینا ووسً/دواقػٌافط"اديخيزانخپ .ا
الف) ضشح مختصش خذمات :خشیذ 1دستگاٌ خًدسيی پلٍ تلسکًپي ایمىي ي آتص وطاويادطاتسادطرػاتانعالماضسًازضانخوازادواقػٌاىاترٌاغريضتازىا
دط وٌانن ا
ب) وام ي وطاوي مىاقصٍ گضاس :ضط پایاناهٌاٍاناهی راننطنماتٌاهطاهراتَطنم-اذیاتامایاخسنضنم-اتا تطانظاتطجاخییس-اذیاتاماضرَیسا درپاخريضناا هیسر اما
ٍی ما-ایالکا11
400س( 1یک میلیًن ي چُاسصذ َضاس) یًسي
ج) تشآيسد تقشیثي کاسفشما000 :س400
د) مؼیاسَای اسصیاتي کیفي مىاقصٍ گشان:

-1اتينمادالر:ا30اند یاظ ا
ا سةادازًا25اآنیناهادٌانخطننراتوساجادازًا12اقاهيماتطفعنضنادواقػاتا
-2انضظناترادط طناماقثوراىا سناضَطت:ا10ااند یاظ ا
ا سةادازًا26اآنیناهادٌانخطننراتوساجادازًا12اقاهيماتطفعنضنادواقػاتا

-5ازنض ناتدطتٌاىازنهصازضاظدیوٌاديضزاه ط:ا25اند یاظ
-6ا سناخاتقٌا:ا5اند یاظ

-3اتضمینا یییپاذسداتاىادحػي ت:ا10ااند یاظ

-7اه اما یییپاىاهحيًاتضمینادحػي تا فاضنه را:ا5اند یاظ

-4انخ اهسنضزٍاناتيلیس:ا10اند یاظ ا

-8اظطشیپاتيلیس:ا5اند یاظ ا

ویٌادواقػٌ ا فطنمادکویوساآفَرا اضطاىاخسنىلادطتثماتاانضظناترا ییرا ٌازضاخانپاخاداهٌاتسنض اتانلک طىهیکرازىلپ خ ازااىخانپاضط پایاناهٌاٍاناهی را
ننطنماتٌاهطاهرا WWW.IOTCO.IRاديخيزادراتاضساضنازضناشپاىاضمناتکمی ،ادَطاىاندضاناآماٍااىانلػاقادس وسنتادطتيطٌاتٌاٍمطنًاخانطانخوازاىا
دسنضکاش طاضسًازضاننناآفَرازضاخاداهٌاتسنض اتانلک طىهیکرازىلپ خ ازااتغصنٌاهمانوس .ا
تزکش  :1حذاقل امتیاص کیفي قاتل قثًل تشاتش تا  60مي تاضذ .ا
تزکش : 2تٍ مىظًس تشسسي مؼیاس تجشتٍ جُت مؼادل ساصی مثالغ قشاسدادی ،تا استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي ،مثالغ قشادادی تٍ سيص سساوي گشدیذٌ

ي مالک سىجص قشاس خًاَذ گشفت .ا
َـ) ضشایط مىاقصٍ گشان متقاضي:
-1ازنض ناتدطتٌازضانهداماذسداتاديضزاهیاظا ،ازنض ناتدَیعنت،اندکاهات،اترػعا ظم،اتينهانراشوراىادالرانهداما اضادطاتسانخ اهسنضزٍاناضننحاغوعپاهیپ .ا
773س( 10دٌ میلیـاسد ي
-2اتينهانراانضننٌاتضمیه ضشکت دس فشآیىذ اسجاع کاس تٍ مثلغ 364س( 37سي ي َفت َضاس ي سیصذ ي ضصت ي چُـاس) یـًسي نرا 000س940س773
َفتصذ ي َفتاد ي سٍ میلیًن ي وُصذ ي چُل َضاس ) سیالا سةاآنیناهادٌاضماضًا/123402تا50659اٍراديضخا94/09/22اٍیأتادح طماىظنطنماىاٍمچویناتضـمیه

اوجام تؼُذات دس صًست تشوذٌ ضذن تٍ میضان  10دسصذ وشخ پیطىُادی تشوذٌ مىاقصٍ زضاضمناتضادیناغازضًادراتانسپادطاتساشطدپاٍاناهميهٌاییيخرپاآنریناهادرٌا
دص يضانضنن ٌافطزز؛الصناننناضط پانظایصنطشاتضادیورا ٌاشاقساضطننماشيقاتاضسادعصىضاتيزًاىاٍ یچافيهرٌادسرليلیپاىاتعَرسنازضاننرناذػريظاهرينٍرسازنضرپ.ا
ٍمچویناانظاٍطاغيضتاىضعیپادواقػٌافطاتطهسًاازًازضغساتحپاعوينماتضمینا سنانهداما اضا سطادرافطزز .ا
-3داضته ومایىذگي خذمات پس اص فشيش حسة مصًتٍ ضماسٌ  /53867ت  54194مًسخ َ 1396/5/7یات محتشم يصیشان

-4ازنض ناخاتقٌا اضادییساىادطتثماتااذسداتاديضزاه ط ا
-5ازنض ناهیطىٍاناد رػعازضا يظًاٍانانخطننر،اتطهادٌاضنعن،انزنضن،ادسنطن راىاٍمچویناتدَیعنتادواخةادطاتساتاانخ اهسنضزٍاناضننحازضاغوعپاهیپ .ا
-6ازنضناتيزماضرػیپا قيقر ا

ا
ا
ا
-7نضننٌااضواخٌادورا سةاادازًا16اآنیناهادٌانذ ػاظاضواخٌاادوراتٌا ویٌانضراظا قيقراننطنهر ا
-8انضننٌاتػينطادػسقاا سانق ػازناضط پاىا سادوراغا ثامادداظاندضا ا
ا
ي) مذت اػتثاس پیطىُاد :اا دستانع ثاضاییطوَازانظاتاضندانضننٌاییطوَازادالراتٌادستا 180سيصا ٌانننادستاقات اتمسنساتاا180اضىظازنگطادراتاضس.
ص) صمان ،مُلت ي وطاوي دسیافت اسىاد اسصیاتي کیفي:
 -1دَطاىاندضاناظنطاتمامانخوازاتيخماغا ثامادداظااضط پاٍااا نلعندراتيزًاىازضاغيضتاعسماضعانپاديضيع،ا اضشطداانظاقطنئپاهطخاییطوَازناننطاماذيززنضناتٌا
عم اذينٍساآىضزاىازضاننناغيضتاآماضط پا ساٍطافيهٌانزعااىانع طنضراضنانظاذيزاخوةاىاخاقمادراهمانس.
 -2زضاغيضترا ٌاٍطانكانظااضط پاٍااتمان اتٌانخ یازًانظادَطاندضاازنض ٌاتاضوسادرا تانسپاديضيعانخ یازًانظادَرطاندضرااىازضا کرمانغر اتريزماآماضناتيخرما
غا ثامادداظاندضاناذيزاطراهادٌاضخمراانعالماهميزًاىاهادٌاضناٍمطنًاتااخانطانخوازازضایا پا باانضنئٌاهمانوس.ا
 -3ویٌادواقػٌافطنماىنخساضطننمادراتينهوساتٌادست  9سيصانظااظدامازضجاآفَرااهيتپانىلاهسثپاتٌازضناشپانخوازاىادعیاضٍااىاخراسنىلانضظنراترا ییرراانظاططنرساا
خاداهٌاتسنض اتانلک طىهیکرازىلپا خ ازاانقسنماىا سن ثطاظطفادَوپا 14سيصایسانظانهقضانادَوپازضناشپانخوازااضمنااتکمی ،ادَطاىاندضاناآماٍااىانلػاقا
دس وسنتادطتيطٌاتٌاٍمطنًاخانطانخواز،ادسنضکاىافينٍیوادٌاٍاناش طاضسًازضاآفَراهسثپاتٌاتغصنٌانخوازاییصافی ٌازضاخاداهٌاترسنض اتانلک طىهایکرراازىلرپا
نقسنماهمانوس.اٍمچورینادواقػرٌافرطنمادرراتينهورساخَرپاضىانرپااآفَرراترٌاخرانپاٍراناا،WWW.SHANA.IRاااHTTP://IETS.MPORG.IRاىا
WWW.IOTCO.IRادطنخعٌاهمانوس.ااااااااااااااااااااااااااااا
تزکش  :1مىاقصٍ گضاس دس قثًل ي یا سد مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشاحل اختیاس تام خًاَذ داضت.
تزکش  :2پس اص تشسسي فشم َای اسصضیاتي ي مذاسک دسیافتي ،اسىاد مىاقصٍ تٍ متقاضیان ياجذ ضشایط تحًیل دادٌ خًاَذ ضذ.
تزکش  :3تٍ مذاسکي کٍ تٍ صًست واقص اسایٍ گشدد تشتیة اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

ا

سياتط ػمًمي

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
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تَجِ :تاسگزاسی فایل  PDFالضاهاً ضاهل:
 -1فایل ًاهِ اعالم آهازگی خْت ضطوت زض هٌالػِ
 -2تْیِ هساضن استعالم اضظیاتی ویفی عثك خساٍل ضاٌّوا زض غفحات  5تا  ،12وِ تِ غَضت پطت سط ّن ٍ زض لالة فایل  PDFلاتل ضٍیت تاضس.

اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
سدیف

ضشح

اهتیاص

اهتیاصات اص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدد

1

تًان مالی

03

خسٍل ضواضُ (1غفحِ  5اظ )12

2

ارزیابی مشتریان قبلی ي حسه شُرت

03

خسٍل ضواضُ ( 2غفحِ  6اظ )12

3

استاوداردَای تًلید

03

خسٍل ضواضُ ( 3خسٍل  7اظ )12

4

داشته تجربٍ ي داوش در زمیىٍ مًرد وظر

22

خسٍل ضواضُ (4غفحِ  8اظ )12

5

حسه سابقٍ

2

خسٍل ضواضُ ( 5غفحِ  9اظ )12

6

تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت

03

خسٍل ضواضُ (6غفحِ  10اظ )12

7

وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت (گاراوتی)

2

خسٍل ضواضُ (7غفحِ  11اظ )12

8

ظرفیت تًلید

2

خسٍل ضواضُ (8غفحِ  12اظ )12

جوغ

100

هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :

 .1اظْاضات ٍ اعالعات هٌسضج زض تطي ّای استعالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ غحیح تَزُ ٍ هتعْس هی ضَز وِ توام هساضن الظم ضا زض ّویي هطحلِ اضائِ ًوایس .
 .2تىــویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا ٍ هــسضان هطتَعِ ّیچگًَِ حك یا تعْسی زض ذػَظ وسة اهتیاظ لاتل لثَل زض اضظیاتی ویفی تطای زستگاُ هٌالػِ گعاض ( ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى ) ایداز
ًرَاّس وطز ٍ هٌالػِ گعاض زض ضز یا لثَل آًْا زض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات هرتاض ذَاّس تَز .
 .3هٌالػِ گطاى تحت ّیچ ضطایغی حك زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ گعاض ًرَاٌّس زاضت.
اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش

صفحِ  3اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

اعالػات کلی هٌاقصِ گضاس :

ًام  :ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى
ًطاًی :تْطاى -پاسساضاى  -تاالتط اظ تطج سفیس – ذیاتاى حدت سَضی-پالن 11
خْت تحَیل هساضن تِ آزضس :تْطاى -پاسساضاى -تاالتط اظ تطج سفیس – ذیاتاى حدت سَضی -پالن  -11وویتِ فٌی تاظضگاًی هطاخعِ فطهاییس.
ضواضُ تواس وویتِ فٌی تاظضگاًی  22590026:زٍضًگاضً 22592473 :طاًی ایٌتطًتیWWW.IOTCO.IR :
اعالػات کلی هٌاقصِ گش :

ًام ضطوت
هَضَع فعالیت ضطوت عثك اساسٌاهِ :
ضواضُ ثثت:

تاضید ثثت:

هحل ثثت :

تلفي :

زٍضًگاض :

ّوطاُ :

آزضس:
آزضس الىتطًٍیه :
وس التػازی :

ضٌاسِ هلی :
ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط عاهل:
ًام پسض:

هحل تَلس :

تاضید تَلس :

ضواضُ ضٌاسٌاهِ:

هحل غسٍض ضٌاسٌاهِ :

وس هلی

هسضن تحػیلی :

ضضتِ تحػیلی :

ضواضُ ّوطاُ

ًام ٍ ًام ذاًَازگی غاحثاى هداظ اهضا-1 :

-3

-2

اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل ضواسُ  1هؼیاس تَاى هالی:

( اص سال ّای  1395تِ تؼذ)

سدیف

ضشح هؼیاس

1

غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ ،هستٌس تِ اسٌاز
هالیتْای لغعی ٍ علی الحساب پطزاذت ضسُ

2

زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،هستٌس تِ اظْاضًاهِ
ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا

3

 25زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ،هستٌس تِ
لطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش یا غَضتْای هالی تاییس

4

تاییس اعتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ
اعتثاضی هعتثط تا اهضای ضییس اعتثاضات ٍ
ضییس ضعثِ تَاهاً

هثالغ تِ هیلیَى سیال
سال 1395

سال 1396

سال 1397

سال 1398

سال 1399

فقظ سال  98هستٌذ تِ صَست ّای هالی حساتشسی ضذُ یا سال  99هستٌذ تِ قشاسدادّای فشٍش ٍ گَاّی تحَیل کاال.
تاسیخ فشهت تاییذیِ اػتثاس تاًکی هی تایست دس تاصُ ی صهاًی دسج آگْی فشاخَاى تا هْلت اسائِ هذاسک تاضذ .تِ فشهت ّایی خاسج
اص ایي تاصُ ی صهاًی ٍ فشهت ّایی کِ ّش دٍ اهضای سییس اػتثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

تَضیحات  .1 :اضائِ حسالل یىی اظ هساضن ضزیف ّای  1الی  4خسٍل اضظیاتی تَاى هالی العاهی است .حساوثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَاّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هعازل یا ووتط اظ یىی اظ همازیط
ضزیف ّای  1الی  4تاضس زض غیط ایٌػَضت اهتیاظ تَاى هالی تِ تٌاسة واّص هی یاتس.
 .2اظ اظْاًاهِ هالیاتی غطفاً داسایی ثاتت هطَْد استرطاج هی ضَز ٍ تطای سایط ضزیف ّا  ،لاتل استٌاز ًوی تاضس.
 .3تطای ّط ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض  5سال گصضتِ زضج ضَز ٍ اعالم هثالغ ووتط ًیاظ ًوی تاضس.
 .4غَضت ّای هالی حساتطسی ضسُ هی تایس ،هْوَض تِ هْط حساتطس هستمل تاضس.
اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
صفحِ  5اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل  2هؼیاساسصیاتی هطتشیاى قثلی ٍ حسي ضْشت ( :اص سال ّای  1395تِ تؼذ)
اهتیاظ اضظیـاتی هطـتطیاى لثلـی تـا تَخـِ تـِ هـَاضزی ًفیـط (ویفیـت وـاال،عولىطز زض زٍضُ تْـطُ تـطزاضی ،ویفیـت ذـسهات پطـتیاًی ٍ اًدـام تـِ هَلـع تعْـسات) تـِ ضـطد خـسٍل ظیـط تعیـیي
هی گطزز .هیاًگیي اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی زض حساوثط پٌح سال گصضتِ هالن تعییي اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز.
سدیف

ضشح کاالّای فشٍختِ ضذُ

کیفیت

ػولکشد دس دٍسُ

کیفیت خذهات

کاال

تْشُ تشداسی

پطتیثاًی

اًجام تِ هَقغ تؼْذات

ًام ً ،طاًی ضشکت ٍ هقام هغلغ خشیذاس

ّوشاُ/تلفي/فکس

0
2
0
4
2
تَضیحات:
 -1تٌْا هستٌسات  5هَضز واالی فطٍذتِ ضسُ خْت اضظیاتی هعیاض اضائِ گطزز.
 -2هستٌسات اضائِ ضسُ هی تایست زاضای تاضید هعتثط ،اعالعات لطاضزازی ضاهل هَضَع لطاضزاز ،تاضید ضطٍع ٍ پایاى ،عطفیي لطاضزاز ،ضواضُ پیواى ٍ ًام ٍ ضواضُ تواس همام هغلع ٍ هْط ٍ اهضای زستگاُ واضفطهایی
تاضس.
اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش :
صفحِ  6اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل ضواسُ  3هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ :
الف) استاًذاسدّای قاتل قثَل
سدیف

ضشح کاالّای فشٍختِ
استاودارد استاودارد
کیفیت

تًلید

ب) استاًذاسدّای هطاتِ
یااستاًذاسّای هشتثظ

استاودارد

ارایٍ گًاَی

ارایٍ بازدید

وحًٌ وصب

وامٍ َای معتبر

کارشىاسی

ًام ً ،طاًی ضشکت ٍ هقام هغلغ خشیذاس

ّوشاُ/تلفي/فکس

یا بُرٌ برداری

1
2
3
4
5
الف) استاًذاسدّای قاتل قثَل

-1استاًساضزّای ٍظاضت ًفت) ، (IPSهؤسسِ استاًساضز ٍ تحمیمات غٌعتی ایطاى (اضائِ هساضن هثثتِ هثٌی تط ضعایت استاًساضزّای اعالم ضسُ زض تٌسّای "الف" ٍ "ب" خسٍل فَق العاهی هی تاضس.
-2استاًساضزّای هلی یا ترػػی وطَضّای غٌعتی هاًٌسBS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO:

-3استاًساضّای ویفیت ًفیط سطی  ٍ ISO 18000 ، ISO9000، ISO 14000سایط گَاّیٌاهِ ّای هعتثط ویفیت
ب) استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ

 -1اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هعتثط (هستٌسات هطتَط تِ گَاّیٌاهِ ّای هعتثط یا استاًساضی اذص ضسُ  ،اضائِ گطزز).
 -2اعالم آهازگی اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث یا تین فٌی ذطیساض عی ًاهِ ضسوی
اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش:
صفحِ  7اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
شرکت پایانه های نفتی ایران

مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

جذٍل ضواسُ  4هؼیاس داضتي تجشتِ ٍ داًص دس صهیٌِ هَسد ًظش( :اص سال ّای  1395تِ تؼذ)
سدیف

هَضَع قشاسداد فشٍش

هثلغ قشاسداد
(هیلیَى سیال)

تاسیخ فشٍش

ًامً،طاًی ٍ هقام هغلغ خشیذاس

0
2
0
4
2
تَضیحات :
 -1تىویل ّوِ ستًَْا ٍهْط ٍاهضا تطگِ تِ ّوطاُ اضائِ هستٌسات هثثتِ خْت اذص اهتیاظ العاهی است.
 -2تِ هٌفَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص قشاسدادّای خشیذ تا تاالتشیي هثلغ اضائِ گطزز(حساوثط چْاض واض هطاتِ زض پٌح سال گصضتِ)
 -3اضائِ تػَیط غفحاتی اظ لطاضزازّا وِ هطرع وٌٌسُ تٌسّای :عطفیي لطاضزاز  ،هَضَع لطاضزاز ،هثلغ لطاضزاز ،هست لطاضزاز ٍغفحِ هطتَط تِ اهضاء لطاضزازٍیا الحالیِ تاضس  ،العاهی است
 -4هثالغ لطاضزاز اضائِ ضسُ زض  5سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس ًطخ تَضم اعالهی اظ هطاخع لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز.
 -5زض غَضت اضائِ لطاضزازّای هطاضوتی  ،سْن هطاضوت هٌالػِ گط زض لطاضزاز تایس هطرع تاضس.
 -6زض لطاضزازّای  PC ٍ EPCاضائِ ضسُ هی تایست سْن فطٍش واال تِ غَضت ضفاف هطرع تاضس.
اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش

صفحِ  8اص 12

تلفي/فکس خشیذاس

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل ضواسُ  5هؼیاس حسي ساتقِ ( :اص سال ّای  1395تِ تؼذ )...
ردیف

ضشح هؼیاس

1

ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ

2

وفایت واضوٌاى

3

ظهاى تٌسی تحَیل واال (تحَیل توَلع)

ػالی

تسیاسخَب

خَب

هتَسظ

جوغ اهتیاص

تَضیحات :
 -1اضایِ هساضن هثثتِ خْت اذص اهتیاظ العاهی است.
 -2زض هستٌسات ضضایتوٌسی واضفطها هی تایس اعالعات پیواى ضاهل پیواى ،هَضَع ،تاضیدً ،ام ٍ ضواضُ تواس همام هغلع زستگاُ واضفطهایی ٍ هْط ٍ اهضای واضفطها تاضس.
 -3زض اعالم سغح ضضایتوٌسی واضفطهایاى گصضتِ  ،هَاضز ویفیت واال  ،وفایت واضوٌاى ٍ تحَیل تِ هَلع هغاتك خسٍل تاال شوط گطزز.
 -4هٌاقصِ گشاى اص اسائِ هذاسک حسي ساتقِ هشتَط تِ قثل تش اص  5سال گزضتِ اجتٌاب ًوایٌذ.
 -5اسائِ دست کن چْاس هذسک هثثتِ (تا سغح سضایتوٌذی ػالی) تشای کسة حذاکثش اهتیاص هؼیاس حسي ساتقِ کفایت هی کٌذ ٍ زض غَضت ضضایتوٌسی ووتط  ،اهتیاظ تِ تٌاسة واّص هی یاتس.
اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
صفحِ  9اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل ضواسُ  6هؼیاس اسصیاتی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت ( :اص سال ّای  1395تِ تؼذ)
سدیف

ضشح

1

ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی

2

ًحَُ تاهیي ذسهات پس اظ فطٍش
(ٍاضاًتی) زض هحل استفازُ

3

چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل

4

آهَظش چگًَگی ًػة

5

آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تعویطات

ػالی

خَب

هتَسظ

ضؼیف

ًام ضشکت ٍهقام هغلغ خشیذاس

تَصیحات :
اهتیاظ هطتَعِ تِ ایي هعیاض اظ هساضن هثثتِ شیل تِ زست هی آیس :
 -1فایٌال تَن (2 ) Final Book
 -2تطًاهِ ّای تست ٍ تاظضسی ()ITP
 -3تٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍل فَق اظ لطاضزازّای هٌعمس ضسُ زض  5سال گصضتِ
 -4ذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی (دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاص اخذ ًطَد  ،تا اسائِ خَداظْاسی % 60اهتیاص تؼلق هیگیشد).

اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش:
صفحِ  10اص 12

ّوشاُ/تلفي/فاکس

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

شرکت پایانه های نفتی ایران

جذٍل ضواسُ ً :7ظام کیفیت ًٍحَُ تضویي هحصَالت(گاساًتی)
اهتیاصدّی ًظام کیفیت ًٍحَُ تضویي هحصَالت(گاساًتی)
1

اضائِ گَاّیٌاهِ ّای تضویي ویفیت ()... ٍ ISO

2

تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال  ،تدْیع  ،هَاز

3

تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت

4

هستٌسات وٌتطل ویفیت ساظًسُ

5

هستٌسات وٌتطل ویفیت تاظضس ضرع ثالث

6

هستٌسات گاضاًتی واال  ،تدْیع  ،هَاز

الف) ًفام تضویي ویفیت تط اساس گَاّیٌاهِ ّای تضویي ویفیت ًفیط سطی  ٍ ISO 18000 ، ISO9000، ISO 14000سایط گَاّیٌاهِ ّای هعتثط ویفیت تعییي هی ضَز.
ب)تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال تدْیع هَاز
ج) تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت
اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش:
صفحِ  11اص 12

تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى
شرکت پایانه های نفتی ایران

مىاقصٍ شمارٌ  :99/22/MMخرید خًدريی آتش وشاوی پلٍ تلسکًپی

جذٍل ضواسُ  : 8ظشفیت تَلیذ

اهتیاظ ظطفیت تَلیس تطاساس پطٍاًِ ّا یا هدَظّای تَلیس ٍ زضغَضت لعٍم اظ عطیك تاظزیس تعییي هیگطزز.
تثػطُ  : 1ضطوتْای تأییس غالحیت ضسُ تایستی ظطفیت آهازُ زاضتِ تاضٌس.
(ظطفیت تَلیس آهازُ ; هیعاى تعْس ضسُ تطای لطاضزازّای زض زست اخطا  -ظطفیت تَلیس(
تثػطُ  :2زضغَضتی وِ هیعاى زضذَاست اظ ظطفیت تَلیس آهازُ ووتط تاضسٍ هٌالػِ گط تَاًائی تحَیل واال/تدْیعات هَضز زضذَاست هٌالػِ گعاض ضا زض ظهاى تعییي ضسُ زض هٌالػِ زاضتِ تاضس
ٍایي هَضَع ضا تػَضت وتثی تعْس ًوایس,حساوثط اهتیاظ لحاػ هی گطزز.
تثػطُ :3زضغَضتی وِ هیعاى زضذَاست اظ ظطفیت تَلیس آهازُ تیطتط تاضس ضطوت هطتَعِ حك حضَض زض هٌالػِ هطتَعِ ضا ًرَاّس زاضت.

اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش:

صفحِ  12اص 12

