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 2000091461000029 ضوارُ ساهاًِ دٍلت )ستاد( MM/21/99 هٌاقصِ ضوارُآگْي فزاخَاى ػوَهي ارسیاتي کیفي هٌاقصِ گزاى 
  

ثهب زض ن هط فهط ت     ثهب زض ن هط فهط ت     اظ تولیهسا  زاذیهی     اظ تولیهسا  زاذیهی     ضا ضا   دستتااُ ختَدرٍآ آ تص ًطتاًي فَها یت      2هبی نفتی ایطان )سهابیی ذهبظد زض ن هط زاضز    هبی نفتی ایطان )سهابیی ذهبظد زض ن هط زاضز      ضطوت پبیبنهضطوت پبیبنه

اظ ططیهك سهبیبنه تهساضوب  الىتط نیىهی ز لهت )سهتبزدو ثهه غهوض   طاذهوان یاهویی اضظیهبثی ویفهی  ثهه یجبلػهه فهطان  اخهس                 اظ ططیهك سهبیبنه تهساضوب  الىتط نیىهی ز لهت )سهتبزدو ثهه غهوض   طاذهوان یاهویی اضظیهبثی ویفهی  ثهه یجبلػهه فهطان  اخهس                   ظیهط   ظیهط     ضطایط ویهی یطهط  ه  ضطایط ویهی یطهط  ه  

  ضطایط  افصاض نابیس: ضطایط  افصاض نابیس: 

پبوت هب اظ پبوت هب اظ   یییی  ثبظفطب  ثبظفطبیجبلػه فطان یجبلػه فطان   یطجابزیطجابزاضائه پاضائه پ  وویتیتغال غال   یی اطست یجبلػه فطان زاضا اطست یجبلػه فطان زاضا  یهیهاسجبز  طاذوان تب تااسجبز  طاذوان تب تا  یلیل  تحو  تحو  یب تیب ت طاذوان اظ زض طاذوان اظ زض  یییطا ل ثطفعاضیطا ل ثطفعاض  یهیهویوی

اندبم ذواهس ضس   الظم است یجبلػه فطان زض غوض  یسم اندبم ذواهس ضس   الظم است یجبلػه فطان زض غوض  یسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRد ثه آزضس د ثه آزضس ز لت )ستبزز لت )ستبز   نیىی نیىیزضفبه سبیبنه تساضوب  الىتطزضفبه سبیبنه تساضوب  الىتط  یكیكطططط

بطط نطبن یی سبظز ثه یوخت بطط نطبن یی سبظز ثه یوخت ذذسبظنس. سبظنس. ضا خات ضطوت زض  طاذوان یحمك ضا خات ضطوت زض  طاذوان یحمك   یىییىیایضبء الىتط  نایضبء الىتط  ن  ییفواهفواه  یب تیب تیصووض   زضیصووض   زض  یتیتو یطا ل ثجت نبم زض سبو یطا ل ثجت نبم زض سبییلجیلجی  یتیتیضویضو

  ثرطجبیه  ظاض  غات ایىبن ثجت نبم ثط ذط ضایگبن زض ای  سبیبنه خات وییه یجبلػه فطان  طاهم یی ثبضس.ثرطجبیه  ظاض  غات ایىبن ثجت نبم ثط ذط ضایگبن زض ای  سبیبنه خات وییه یجبلػه فطان  طاهم یی ثبضس.

سبیبنه سبیبنه   یتیتو زض سبو زض سباستبن هباستبن هب  یطیطاطالیب  تابس ز بتط ثجت نبم زض سباطالیب  تابس ز بتط ثجت نبم زض سب  02114560211456زض سبیبنه زض سبیبنه   یتیتزض تاطان خات اندبم یطا ل یضوزض تاطان خات اندبم یطا ل یضو  تابس سبیبنه ستبزتابس سبیبنه ستبز  ضابضهضابضه

((WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRR یوخوز استیوخوز است  ""وججسه/یجبلػه فطوججسه/یجبلػه فط  ی ی تبیتبی  یلیلپط  بپط  بثجت نبم/ثجت نبم/""د ثرص د ثرص..  

اظ اظ   یطرػب  ایهالم ضهسه زض اسهجبز یجبلػهه   ثهه غهوض  ز  یط یهه ای       یطرػب  ایهالم ضهسه زض اسهجبز یجبلػهه   ثهه غهوض  ز  یط یهه ای        دستااُ خَدرٍآ آ ص ًطاًي فَها ی  2 خزیذ     ::خذهاتخذهاتضزح هختصز ضزح هختصز الف(  الف(  

   َلیذات داخلي

)نیسهتبن  )نیسهتبن    ضهایس  دهت سهوضی   ضهایس  دهت سهوضی     ذیبثبنذیبثبن  --ثبالتط اظ ثطج سفیسثبالتط اظ ثطج سفیس  --ن پبسساضانن پبسساضانذیبثبذیبثب  --ثه نطبنی تاطانثه نطبنی تاطان  ی ایطانی ایطانضطوت پبیبنه هبی نفتضطوت پبیبنه هبی نفت      ::ب(  ًام ٍ ًطاًي هٌاقصِ گشارب(  ًام ٍ ًطاًي هٌاقصِ گشار

  1111  ننپالپال  --ددهفتمهفتم

  )یکصذ ٍ ّطتاد هیلیارد( ریال)یکصذ ٍ ّطتاد هیلیارد( ریال  180180رر000000رر000000رر000000      تزآٍرد  قزیثي کارفزها:تزآٍرد  قزیثي کارفزها:  ج( ج( 

  : : هٌاقصِ گزاىهٌاقصِ گزاى  هؼیارّاآ ارسیاتي کیفيهؼیارّاآ ارسیاتي کیفيد( د( 

  امتیازامتیاز  0303تًان مالی: تًان مالی:   --11

  قاوًن برگساری مىاقصات(قاوًن برگساری مىاقصات(  1515ییه وامٍ اجرایی بىد ج مادٌ ییه وامٍ اجرایی بىد ج مادٌ آآ  5252)حسب مادٌ )حسب مادٌ   
  امتیازامتیاز  5252داشته تجربٍ ي داوش در زمیىٍ مًرد وظر: داشته تجربٍ ي داوش در زمیىٍ مًرد وظر:   --22

  امتیازامتیاز    1313ارزیابی مشتریان قبلی ي حسه شُرت: ارزیابی مشتریان قبلی ي حسه شُرت:   --55

  قاوًن برگساری مىاقصات(قاوًن برگساری مىاقصات(  1515آییه وامٍ اجرایی بىد ج مادٌ آییه وامٍ اجرایی بىد ج مادٌ   5252)حسب مادٌ )حسب مادٌ   
  امتیازامتیاز  22حسه سابقٍ : حسه سابقٍ :   --22

  امتیازامتیاز  22وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت )گاراوتی(: وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت )گاراوتی(:   --77  امتیازامتیاز    1313فیت خدمات ي محصًالت: فیت خدمات ي محصًالت: تضمیه کیتضمیه کی  --00

  امتیازامتیاز  22ظرفیت تًلید: ظرفیت تًلید:   --88  امتیازامتیاز  1313استاوداردَای تًلید: استاوداردَای تًلید:   --44

  

سبیت ضطوت پبیبنه هبی نفتی سبیت ضطوت پبیبنه هبی نفتی   بزد  بزد  وییه یجبلػه فطان یىیفجس آفای  بضط   خسا ل یطتجط ثب اضظیبثی ویفی وه زض سبیت سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی ز لت)ستوییه یجبلػه فطان یىیفجس آفای  بضط   خسا ل یطتجط ثب اضظیبثی ویفی وه زض سبیت سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی ز لت)ست

و یاط   ایضبی آن هب   الػبق و یاط   ایضبی آن هب   الػبق زضیب ت   ضا  تىایلزضیب ت   ضا  تىایلنوثت ز م نوثت ز م ض ظ اظ ظیبن زضج آفای ض ظ اظ ظیبن زضج آفای   77ظطف یس  ظطف یس  ضا ضا یوخوز یی ثبضس یوخوز یی ثبضس   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRایطان ثه نطبنی ایطان ثه نطبنی 

زض سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی زض سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی ض ظ پس اظ انمضبی یایت زضیب ت اسجبز ض ظ پس اظ انمضبی یایت زضیب ت اسجبز   1414ظطف  ساوثط ظطف  ساوثط آفای آفای   یستجسا  یطثوطه ثه هاطاه سبیط اسجبز   یساضن شوط ضسه زض ای یستجسا  یطثوطه ثه هاطاه سبیط اسجبز   یساضن شوط ضسه زض ای 

  ز لت)ستبزد تغصیه نابیجس.ز لت)ستبزد تغصیه نابیجس.

  ..هي تاضذهي تاضذ  4400حذاقل اهتیاس کیفي قاتل قثَل تزاتز تا حذاقل اهتیاس کیفي قاتل قثَل تزاتز تا   ::11 ذکز  ذکز 

الهي اس هزاجغ قاًًَي، هثالغ قزادادآ تِ رٍس رساًي گزدیذُ الهي اس هزاجغ قاًًَي، هثالغ قزادادآ تِ رٍس رساًي گزدیذُ : تِ هٌظَر تزرسي هؼیار  جزتِ جْت هؼادل ساسآ هثالغ قزاردادآ، تا استفادُ اس ًزخ  َرم اػ: تِ هٌظَر تزرسي هؼیار  جزتِ جْت هؼادل ساسآ هثالغ قزاردادآ، تا استفادُ اس ًزخ  َرم اػ22 ذکز ذکز

  ٍ هالک سٌجص قزار خَاّذ گزفت.ٍ هالک سٌجص قزار خَاّذ گزفت.

  

  ::هتقاضيهتقاضيهٌاقصِ گزاى هٌاقصِ گزاى   ضزایطضزایط( ( ّتّت
  و زاضت  تدایعا و ایىبنب و ترػع الظمو توانبیی  جی   یبلی اندبم وبض یطبثك استبنساضزهبی ضایح غجعت نفت.و زاضت  تدایعا و ایىبنب و ترػع الظمو توانبیی  جی   یبلی اندبم وبض یطبثك استبنساضزهبی ضایح غجعت نفت.  یبظیبظزاضت  تدطثه زض اندبم ذسیب  یوضز نزاضت  تدطثه زض اندبم ذسیب  یوضز ن  --11

  5065950659/  /  123402123402  نبیه ضهابضه    نبیه ضهابضه  یییی ست آ ست آ  ریالریالهیلیَى(هیلیَى(  پاًصذپاًصذهیلییارد ٍ هیلییارد ٍ   ّفتّفت) ) 77//100100//000000//000000 ضویي ضزکت در فزآیٌذ ارجاع کار تِ هثلغ  ضویي ضزکت در فزآیٌذ ارجاع کار تِ هثلغ ه ه ییاضااضا  توانبیی توانبیی   --22

تضهبیی   تضهبیی   زض ضا  زض ضا    هٌاقصِهٌاقصِ  درصذ ًزخ پیطٌْادآ تزًذُدرصذ ًزخ پیطٌْادآ تزًذُ  1010 ضویي اًجام  ؼْذات در صَرت تزًذُ ضذى تِ هیشاى  ضویي اًجام  ؼْذات در صَرت تزًذُ ضذى تِ هیشاى   هاچجی    هاچجی  أ  یحتطم  ظیطان أ  یحتطم  ظیطان هیهی  9494//0909//2222هه یوضخ هه یوضخ 

ه فطزز؛ لصا ای  ضطوت اظ پصیطش تضبییجی وه  بلس ضطایط  وق ثبضس یعص ض ثوزه   هیچ فونه ه فطزز؛ لصا ای  ضطوت اظ پصیطش تضبییجی وه  بلس ضطایط  وق ثبضس یعص ض ثوزه   هیچ فونه نبیه یصووض اضاینبیه یصووض اضای  هبی ناونه پیوست آیی هبی ناونه پیوست آیی   ست یطبثك  طیتست یطبثك  طیتثبیثبی  غبزضه ییغبزضه یی

  وسهط  وسهط   سه  اندهبم وهبض     سه  اندهبم وهبض      ی ی یجهوان تضها  یجهوان تضها    یسئولیت   تعاسی زض ای  ذػوظ نرواهس زاضت. هاچجی   اظ هط غوض   ضعیت یجبلػه فط ثطنهسه  زه زضغهس تحهت   یسئولیت   تعاسی زض ای  ذػوظ نرواهس زاضت. هاچجی   اظ هط غوض   ضعیت یجبلػه فط ثطنهسه  زه زضغهس تحهت   

  یی فطزز.یی فطزز.

http://www.iotco.ir/


  

  

  سیب  یوضز ن طسیب  یوضز ن ط  یطتجط ثب ذ  یطتجط ثب ذ  یسیسزاضت  سبثمه وبض یفزاضت  سبثمه وبض یف  --33

  زض غجعت نفت.زض غجعت نفت.  یحیحضاضا  یییجبست یطبثك ثب استبنساضزهبیجبست یطبثك ثب استبنساضزهب  یعا یعا تداتدا  ی ی   هاچج  هاچج  یطیتییطیتیو یسو یسییو ازاضو ازاضیعییعیو ثطنبیه ضو ثطنبیه ضییییاخطااخطا  یییترػع زض  وظه هبیترػع زض  وظه هب  یط هبییط هبیزاضت  نزاضت  ن  --44

  زاضا ثوزن ضرػیت  مولیزاضا ثوزن ضرػیت  مولی  --55

  انیانییطیطاا  ییاضربظ  مولاضربظ  مول  یهیهثه ویثه وی  یینبیه اذتػبظ ضجبسه  یینبیه اذتػبظ ضجبسه  یی  یی یی آآ  1616 ست  یبزه  ست  یبزه   ییه  ضجبسه ییه  ضجبسه ییییاضااضا--66

  غب جبن یدبظ ایضبغب جبن یدبظ ایضب  ییضطوت   وس ییضطوت   وس یی  یییػسق  وس التػبزیػسق  وس التػبز  یطیطه تػوه تػوییاضااضا  --77

زثیط یحتطم وبضفط ه سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی ز لت)ستبزد   تبویهس یووهس ثهط الهعام ثىهبضفیطی      زثیط یحتطم وبضفط ه سبیبنه تساضوب  الىتط نیىی ز لت)ستبزد   تبویهس یووهس ثهط الهعام ثىهبضفیطی        13991399//0505//1111یوضخ یوضخ   11//140935140935ثب یجبیت ثه اثالغیه ضابضه ثب یجبیت ثه اثالغیه ضابضه   --88

فطان یوظف یی ثبضجس فطان یوظف یی ثبضجس   یجبلػهیجبلػهپصیطش نسد  یعیىی  اسجبز  بلس ایضبی الىتط نیىی )زاضای یاطفطمد و وییه پصیطش نسد  یعیىی  اسجبز  بلس ایضبی الىتط نیىی )زاضای یاطفطمد و وییه ایضبی الىتط نیىی اسجبز پبوت هبی )ةد   )جد   یسم ایضبی الىتط نیىی اسجبز پبوت هبی )ةد   )جد   یسم 

زض یویس یمهطض زض اسهجبز اظ ططیهك سیسهتم سهبیبنه سهتبز       زض یویس یمهطض زض اسهجبز اظ ططیهك سیسهتم سهبیبنه سهتبز       وپی ضابنتجبیه ضطوت زض  طآیجس اضخبع وبضوپی ضابنتجبیه ضطوت زض  طآیجس اضخبع وبضتابیی اسجبز پبوت هبی )ةد  )جد ضا ثب ایضبء الىتط نیىی  تابیی اسجبز پبوت هبی )ةد  )جد ضا ثب ایضبء الىتط نیىی  

  ..پیص ففته یعص ض ذواهس ثوزپیص ففته یعص ض ذواهس ثوز  )ثه خع اغل ضابنتجبیهد)ثه خع اغل ضابنتجبیهد  فعاض اظ پصیطش نسره  یعیىی اسجبزفعاض اظ پصیطش نسره  یعیىی اسجبز  یجبلػهیجبلػهایجػوض  ایجػوض    ثبضفصاضی نابیجس زض غیطثبضفصاضی نابیجس زض غیط
  

    ثبضس.ثبضس.یی یی   رٍس رٍس   180180یس  ایتجبض پیطجابز اظ تبضید اضایه پیطجابز یبلی ثه یس  یس  ایتجبض پیطجابز اظ تبضید اضایه پیطجابز یبلی ثه یس        ::هذت اػتثار پیطٌْادهذت اػتثار پیطٌْاد  ٍ( ٍ( 

  

  هْلت ٍ ًطاًي دریافت اسٌاد ارسیاتي کیفي: هْلت ٍ ًطاًي دریافت اسٌاد ارسیاتي کیفي:   سهاى،سهاى،  ((سس

  یزآیزآالتشام تکتارگ  التشام تکتارگ  یووس ثهط  یووس ثهط    یسیسز لت)ستبزد   تبوز لت)ستبزد   تبو  یىییىییحتطم وبضفط ه سبیبنه تساضوب  الىتط نیحتطم وبضفط ه سبیبنه تساضوب  الىتط ن  یطیطزثزث  13991399//0505//1111یوضخ یوضخ   11//140935140935ضابضه ضابضه   یهیهثه اثالغثه اثالغ  یتیتثب یجبثب یجب  --11

تاضٌذ تاضٌذ   ييزاى هَظف هزاى هَظف هِ هٌاقصِ گِ هٌاقصِ گییکلکلیاطفهطمدو  یاطفهطمدو    یی)زاضا)زاضا  یىییىیالىتط نالىتط ن  ییاسجبز  بلس ایضباسجبز  بلس ایضب      یعیىییعیىینسد  نسد    یطشیطش  یسم پص  یسم پص  )ب( ٍ )ج()ب( ٍ )ج(  آآّاّا  پاکتپاکت  اسٌاداسٌاد  یکيیکيالکتزًٍالکتزًٍ  آآاهضااهضا

  یجػهوض  یجػهوض  اا  یهط یهط زض غزض غ  یٌتذ یٌتذ ًواًوا  آآساهاًِ ستاد تارگذارساهاًِ ستاد تارگذار  یستنیستنسس  یقیقدر هَػذ هقزر در اسٌاد هٌاقصِ اس طزدر هَػذ هقزر در اسٌاد هٌاقصِ اس طز ٍ ٍ  یکيیکي)ب( ٍ)ج(هٌاقصِ را تا اهضاء الکتزًٍ)ب( ٍ)ج(هٌاقصِ را تا اهضاء الکتزًٍ  آآاسٌاد پاکت ّااسٌاد پاکت ّا  يي واه واه

      گفتِ هؼذٍر خَاّذ تَد.گفتِ هؼذٍر خَاّذ تَد.  یصیصاسٌاد پاسٌاد پ  یشیکيیشیکيًسخِ فًسخِ ف  یزشیزشاس پذاس پذیجبلػه فعاض یجبلػه فعاض 

العایی ثوزه   زض غوض  یسم ضیبیت یوضهوعو وبض طیهب اظ لطائهت نهطخ پیطهجابزی ایطهبن       العایی ثوزه   زض غوض  یسم ضیبیت یوضهوعو وبض طیهب اظ لطائهت نهطخ پیطهجابزی ایطهبن         ضطوت هب ضطوت هب   بز توسط غب جبن یدبظ بز توسط غب جبن یدبظ تابم اسجتابم اسج  ظیطظیط  یییاط   ایضبیاط   ایضب  --22

   ك هط فونه ازیب   ایتطاضی ضا اظ ذوز سیت   سبلط یی نابیس. ك هط فونه ازیب   ایتطاضی ضا اظ ذوز سیت   سبلط یی نابیس.  ضطوتضطوتذوززاضی ثه یال ذواهس آ ضز   زض ای  غوض  آن ذوززاضی ثه یال ذواهس آ ضز   زض ای  غوض  آن 

ثبیست یوضوع استفبزه اظ یاط ایضب   زض  ىم اغل ثوزن آن ضا توسهط  ثبیست یوضوع استفبزه اظ یاط ایضب   زض  ىم اغل ثوزن آن ضا توسهط    اظ یاط ایضب زاضته ثبضجس ییاظ یاط ایضب زاضته ثبضجس یی  تابیل ثه استفبزهتابیل ثه استفبزه  ضطوت هبضطوت هب    زض غوضتی وه هط یه اظزض غوضتی وه هط یه اظ  --33

    غب جبن یدبظ ایضبی ذوز طی نبیه ضسای  ایالم ناوزه   نبیه ضا هاطاه ثب سبیط اسجبز زض پبوت )ةد اضائه نابیجس.غب جبن یدبظ ایضبی ذوز طی نبیه ضسای  ایالم ناوزه   نبیه ضا هاطاه ثب سبیط اسجبز زض پبوت )ةد اضائه نابیجس.

اسجبز   یعیبضهب   خهسا ل اضظیهبثی ویفهی  اظ    اسجبز   یعیبضهب   خهسا ل اضظیهبثی ویفهی  اظ      یب تیب تنسجت ثه زضنسجت ثه زض  ز م ز م نوثت نوثت     ییج آفاج آفااظ  ظیبن زضاظ  ظیبن زض  رٍسرٍس  77  توانجس ثه یس توانجس ثه یس   یییی  یطیطیجبلػه فطان  اخس ضطایجبلػه فطان  اخس ضطا  یهیهویوی  --44

  ایضهبی    ایضهبی    ططاسجبز  ضا   تىایلو یاه اسجبز  ضا   تىایلو یاه   یب تیب تیایت زضیایت زض  ییپس اظ انمضبپس اظ انمضب  رٍسرٍس  1616ز لت )ستبزد السام    ساوثط ظطف یایت ز لت )ستبزد السام    ساوثط ظطف یایت   یىییىیسبیبنه تساضوب  الىتط نسبیبنه تساضوب  الىتط ن  یكیكطططط

ففته زض سبیبنه تهساضوب   ففته زض سبیبنه تهساضوب     یصیصاسجبز پاسجبز پ  یهیهاضن   فواهیجبیه هبی شوط ضسه زض آفای نسجت ثه تغصاضن   فواهیجبیه هبی شوط ضسه زض آفای نسجت ثه تغصآن هب   الػبق یستجسا  یطثوطه ثه هاطاه سبیط اسجبزو یسآن هب   الػبق یستجسا  یطثوطه ثه هاطاه سبیط اسجبزو یس

و   و   WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRRهههبی  هههبی    آفاههی ثههه سههبیت  آفاههی ثههه سههبیت    یههتیههت. هاچجههی  یجبلػههه فههطان یههی توانجههس خاههت ض     . هاچجههی  یجبلػههه فههطان یههی توانجههس خاههت ض     یجههسیجههسز لههت الههسام ناب ز لههت الههسام ناب   یىههییىههیالىتط نالىتط ن

HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRR      WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  .یطاخعه نابیجس.یطاخعه نابیجس                                                

                  

 : هٌاقصِ گشار در قثَل ٍ یا رد هذارک هٌاقصِ گزاى در  وام هزاحل اختیار  ام خَاّذ داضت.  1 ذکز 

 تِ هذارکي کِ تِ صَرت ًاقص ارایِ  گزدد  ز یة اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.:  2 ذکز 
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 ضاهل: الضاهاً PDFتاسگزاسی فایل تَجِ:   

 ِضطوت زض هٌالػخْت ًاهِ اعالم آهازگی فایل  -1

 لاتل ضٍیت تاضس.  PDFفایل تِ غَضت پطت سط ّن ٍ زض لالةوِ  ، 12 تا 5ضاٌّوا زض غفحات تْیِ هساضن استعالم اضظیاتی ویفی عثك خساٍل   -2

 

 

 ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا

 

 

      

 

 

   

                                                                                                      

 12اص   2صفحِ 
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 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                  

 داهتیاصات اص جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشد اهتیاص  ضشح سدیف

 (12اظ  5)غفحِ 1خسٍل ضواضُ  03 تًان مالی 1

 (12اظ  6)غفحِ  2خسٍل ضواضُ  23 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 2

 (12اظ  7)خسٍل  3خسٍل ضواضُ  23 استاوداردَای تًلید 3

 (12اظ  8)غفحِ 4خسٍل ضواضُ  12 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  4

 (12اظ  9)غفحِ  5اضُ خسٍل ضو 2 حسه سابقٍ 5

 (12اظ  10)غفحِ 6خسٍل ضواضُ  23 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت 6

 (12اظ  11)غفحِ 7خسٍل ضواضُ  2 وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت )گاراوتی( 7

 (12اظ  12)غفحِ 8خسٍل ضواضُ  2 ظرفیت تًلید 8

  100 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 اضائِ ًوایس . زض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا هتعْس هی ضَز عات هٌسضج زض تطي ّای استعالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ غحیح تَزُ ٍ اظْاضات ٍ اعال .1

ستگاُ هٌالػِ گعاض ) ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى ( ایداز تطای زوسة اهتیاظ لاتل لثَل زض اضظیاتی ویفی زض ذػَظ حك یا تعْسی  ّیچگًَِسضان هطتَعِ ــویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا ٍ هــتى .2

  . هرتاض ذَاّس تَززض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات  آًْا ضز یا لثَل زض 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 اهضاضاها 

                                                                                                                                    

 12 اص  3صفحِ                      
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 هٌاقصِ گضاس :کلی  اعالػات             

  ًام : ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى

 11پالن -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس  -پاسساضاى  -ًطاًی :تْطاى

 هطاخعِ فطهاییس.وویتِ فٌی تاظضگاًی  -11پالن  -حدت سَضیذیاتاى  –تاالتط اظ تطج سفیس -ساضاى پاس -تْطاى :آزضس  تِ  خْت تحَیل هساضن

  WWW.IOTCO.IRًطاًی ایٌتطًتی:     22592473: زٍضًگاض     22590026:ضواضُ تواس وویتِ فٌی تاظضگاًی 

 اعالػات کلی هٌاقصِ گش :         
 ًام ضطوت 

 اهِ :هَضَع فعالیت ضطوت عثك اساسٌ

 هحل ثثت : تاضید ثثت: ضواضُ ثثت:

 ّوطاُ : زٍضًگاض : تلفي :

 آزضس:

 آزضس الىتطًٍیه :

 وس التػازی : ضٌاسِ هلی :

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط عاهل:

 تاضید تَلس : هحل تَلس : ًام پسض:

 وس هلی هحل غسٍض ضٌاسٌاهِ : ضواضُ ضٌاسٌاهِ:

 اضُ ّوطاُضو ضضتِ تحػیلی : : هسضن تحػیلی

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

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا            

 12اص    4صفحِ                                                                                                                                                                          
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                                                                         تِ تؼذ( 1395سال ّای اص  )                  :ى هالیتَا هؼیاس  1ٍل ضواسُ ذج

ف
دی

س
 

 ضشح هؼیاس
 هثالغ تِ هیلیَى  سیال 

 1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال 

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 
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 

تاییس اعتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ 

تا اهضای ضییس اعتثاضات ٍ  اعتثاضی هعتثط

 هاًاضییس ضعثِ تَ

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

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

اّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هعازل یا ووتط اظ یىی اظ همازیط است .حساوثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَ 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

 سال گصضتِ زضج ضَز ٍ اعالم هثالغ ووتط ًیاظ ًوی تاضس. 5ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض . تطای ّط 3

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

                     اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                    

 12 اص  5صفحِ                                                                                                                                                                  
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 تِ تؼذ( 1395 سال ّایاص  ): قثلی ٍ حسي ضْشت ىاسصیاتی هطتشیاهؼیاس  2 جذٍل 

 ع تعْـسات( تـِ ضـطد خـسٍل ظیـط تعیـیي       اهتیاظ اضظیـاتی هطـتطیاى لثلـی تـا تَخـِ تـِ هـَاضزی ًفیـط )ویفیـت وـاال،عولىطز زض زٍضُ تْـطُ تـطزاضی، ویفیـت ذـسهات پطـتیاًی ٍ اًدـام تـِ هَلـ                     

 .اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز هالن تعییي اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی زض حساوثط پٌح سال گصضتِ هیاًگیي   هی گطزز.

کیفیت   کاالّای فشٍختِ ضذُ ضشح سدیف

 کاال

ػولکشد دس دٍسُ 

 تْشُ تشداسی

کیفیت خذهات 

 پطتیثاًی

 اًجام تِ هَقغ تؼْذات

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

2        

1        

0        

4        

2        

 تَضیحات:

 هَضز واالی فطٍذتِ ضسُ خْت اضظیاتی هعیاض اضائِ گطزز. 5ٌسات تٌْا هست -1

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

 تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 12اص   6صفحِ  
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 : هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ 3جذٍل ضواسُ         

 الف( استاًذاسدّای قاتل قثَل

 خسٍل فَق  العاهی هی تاضس." ب"ٍ  "الف")اضائِ هساضن هثثتِ هثٌی تط ضعایت استاًساضزّای اعالم ضسُ زض تٌسّای  ایطاى تحمیمات غٌعتی ٍ استاًساضز هؤسسِ  ،(IPS) ًفت ٍظاضت استاًساضزّای-1

 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :هاًٌس غٌعتی وطَضّای ترػػی یا هلی استاًساضزّای-2

  ویفیت هعتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ISO 14000، ISO9000 ،  ISO 18000ٍ  سطی ًفیط ویفیت استاًساضّای-3

 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

 (تاًساضی اذص ضسُ ، اضائِ گطزز.)هستٌسات هطتَط تِ گَاّیٌاهِ ّای هعتثط یا اس اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هعتثط -1

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

  :                                                             اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          

 12اص   7صفحِ                                                                                                                                                            

 سدیف
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 الف( استاًذاسدّای قاتل قثَل
ب( استاًذاسدّای هطاتِ 

 اسّای هشتثظیااستاًذ

 ّ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

 

1         

2         

3         

4         

5         
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 تِ تؼذ( 1395سال ّای اص ) :دس صهیٌِ هَسد ًظش تجشتِ ٍ داًصهؼیاس داضتي   4سُ جذٍل ضوا 

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدیف
 دادهثلغ قشاس

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

2      

1      

0      

4      

2      

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

 اضائِ گطزز)حساوثط چْاض واض هطاتِ زض پٌح سال گصضتِ(  تا تاالتشیي هثلغ خشیذدّای قشاسداتِ هٌفَض 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

 سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس ًطخ تَضم اعالهی اظ هطاخع لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز. 5اضزاز اضائِ ضسُ زض هثالغ لط -4

 زض غَضت اضائِ لطاضزازّای هطاضوتی ، سْن هطاضوت هٌالػِ گط زض لطاضزاز تایس هطرع تاضس. -5

 ن فطٍش واال تِ غَضت ضفاف هطرع تاضس.اضائِ ضسُ هی تایست سْ  EPC  ٍPCزض لطاضزازّای  -6

 اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                                
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 تِ تؼذ ...( 1395) 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 توَلع( 3

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

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

 فایت واضوٌاى ٍ تحَیل تِ هَلع هغاتك خسٍل تاال شوط گطزز.گصضتِ ، هَاضز ویفیت واال ، و یاىتوٌسی واضفطهاضضایاعالم سغح زض  -3

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

 یتوٌسی ووتط ، اهتیاظ تِ تٌاسة واّص هی یاتس.ٍ زض غَضت ضضا اسائِ دست کن چْاس هذسک هثثتِ )تا سغح سضایتوٌذی ػالی( تشای کسة حذاکثش اهتیاص هؼیاس حسي ساتقِ کفایت هی کٌذ -5

                                               اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                           
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 تِ تؼذ( 1395سال ّای اص ) هؼیاس اسصیاتی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت  : 6جذٍل ضواسُ 

 /تلفي/فاکسّوشاُ ًام ضشکت ٍهقام هغلغ خشیذاس ضؼیف هتَسظ خَب ػالی ضشح سدیف

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 1

2 
ًحَُ تاهیي ذسهات پس اظ فطٍش 

 )ٍاضاًتی( زض هحل استفازُ
      

       چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل 3

       آهَظش چگًَگی ًػة 4

       آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تعویطات 5

 تَصیحات :
 ظ هساضن هثثتِ شیل تِ زست هی آیس :اهتیاظ هطتَعِ تِ ایي هعیاض ا

 2( Final Book ) فایٌال تَن -1

   (ITPتطًاهِ ّای تست ٍ تاظضسی ) -2

 سال گصضتِ  5ضسُ زض  اظ لطاضزازّای هٌعمستٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍل فَق  -3

 هتیاص تؼلق هیگیشد.(ا  % 60اسائِ خَداظْاسی )دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاص اخذ ًطَد ، تاذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی  -4

                                                                             :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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 (گاساًتی)هحصَالت تضویي ًٍحَُ کیفیت : ًظام7 جذٍل ضواسُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضَز هی تعییي ویفیت هعتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ٍ ISO 14000، ISO9000 ، ISO 18000  سطی ًفیط ویفیت تضویي ّای گَاّیٌاهِ اساس تط ویفیت تضویي ًفام( الف

 ب(تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال تدْیع هَاز

 ج( تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت      
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 (گاساًتی)هحصَالت تضویي ًٍحَُ کیفیت اهتیاصدّی  ًظام

 ٍ ...( ISOگَاّیٌاهِ ّای تضویي ویفیت )اضائِ  1

 هَاز تدْیع ، تیوِ ًاهِ تضویي ویفیت واال ، 2

 تطًاهِ تاظضسی حیي ساذت 3

 هستٌسات وٌتطل ویفیت ساظًسُ 4

 هستٌسات وٌتطل ویفیت تاظضس ضرع ثالث 5

 هَاز تدْیع ، هستٌسات گاضاًتی واال ، 6
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 تَلیذ : ظشفیت 8 ضواسُجذٍل    

 

 .هیگطزز تعییي تاظزیس عطیك اظ لعٍم زضغَضت ٍ تَلیس هدَظّای یا ّا اًِپطٍ تطاساس تَلیس ظطفیت اهتیاظ

 .تاضٌس زاضتِ آهازُ ظطفیت تایستی ضسُ غالحیت تأییس ضطوتْای : 1 تثػطُ

 )تَلیس ظطفیت - اخطا زست زض لطاضزازّای تطای ضسُ تعْس هیعاى ; آهازُ تَلیس )ظطفیت

تَاًائی تحَیل واال/تدْیعات هَضز زضذَاست هٌالػِ گعاض ضا زض ظهاى تعییي ضسُ زض هٌالػِ زاضتِ تاضس   هٌالػِ گط ٍتاضس ووتط آهازُ تَلیس ظطفیت اظ زضذَاست هیعاى وِ زضغَضتی :2 تثػطُ

 حساوثط اهتیاظ لحاػ هی گطزز.,ٍایي هَضَع ضا تػَضت وتثی تعْس ًوایس

 .زاضت ًرَاّس ضا هطتَعِ هٌالػِ زض حك حضَض هطتَعِ ضطوت تاضس تیطتط آهازُ تَلیس ظطفیت اظ زضذَاست هیعاى وِ زضغَضتی :3تثػطُ
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