اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
بنام خدا

موضوع :شرايط شرکت در مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت تجهیز کارگاه تعمیرات
نظر به اینکه شرکت نفت ستاره خلیج فارس موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی برگزار می نماید ،بدینوسیله از آن شرکت های محترم دعوت می شود تا با رعایت مفاد و
شرایط مندرج که لیست ماشین آالت به شرح ذیل می باشد ،پاکت خود را ارسال نمایند.
شرح

تعداد(دستگاه)

ماشین بورينگ افقي()Horizontal Boring

1

ماشین بورينگ عمودی()Vertical Boring

1

دستگاه کاروسل  4متری

1

دريل راديال

2

ماشین باالنس اروپايي ()Schenck

1

مرحله اول :به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه به شرح اسناد ذیل اقدام نمایند.
مرحله دوم :پس از ارزیابی کیفی طبق مستندات زیر ،از شرکت های دارای امتیاز کافی برای حضور در مناقصه و تحویل پاکتهای (الف ،ب و ج) طبق شرایط در دعوت نامه آتی
دعوت به عمل می آید.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
رديف

موضوع

فهرست مطالب

صفحه

)1

اطالعات کلي مناقصه گر ............................................................................................. ..........................................................................................................................

3

)2

برنامه زمانبندی ارزيابي ،محل و چگونگي ارسال پاکتها ........................................................................................................................................................................

4

)3

فرم اعالم آمادگي و شرکت در مناقصه ....................................................................................................... ..........................................................................................

7

)4

اسناد و مدارک عمومي مناقصه گر .......................................................................................................................................................................................................

8

)5

رتبه بندی (رشته و پايه از سازمان برنامه و بودجه) ................................................ .............................................................................................................................

9

)6

لیست مشخصات هیئت مديره و افراد کلیدی در سازمان مناقصه گر .................................................................................................................................................

10

)7

ظرفیت کاری مناقصه گران.............................................................................................................................................................................................. .......................

11

)8

مشخصات قراردادهای در دست اجرا........................................................................................................................................................................ .............................

12

)9

مشخصات قراردادهای مشابه اجرا شده طي  5سال گذشته مناقصه گر ............................................................................................................................. .................

13

)10

جدول برنامه ريزی و کنترل پروژه ............................................................................................................. ............................................................................................

15

)11

رضايت کارفرمايان قبلي مربوط به کارهای انجام شده مناقصه گر ...................................................................... ................................................................................

16

)13

ارزيابي توان مالي و اعتباری ......................................................... ...........................................................................................................................................................

17

)14

ارزيابي توان تجهیزاتي ........................................................ ....................................................................................................................................................................

18

)15

فهرست نرم افزارهای موجود مناقصه گر ..............................................................................................................................................................................................

19

)16

فهرست سخت افزارهای کامپیوتری موجود مناقصه گر ......................................................................................................................................................................

20

)17

مدارک مربوط به ارزيابي توان مديريتي مناقصه گر ................................................ .............................................................................................................................

21

)18

معیار ارزيابي نحوه تضمین کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروش (گارانتي و وارانتي) ..............................................................................................................

23

)19

استاندارد های تولید و نظام کیفیت......................................................................................................................................................... .............................................

24

)20

فرم گواهي صدور حسن انجام کار ......................................................................................................................................... ..............................................................

25

)21

اعالمیه تائید اعتبار بانکي ................................................................................................................................... ...................................................................................

26

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات

اطالعات کلی مناقصه گر:

نام شرکت .................................................... :نوع شرکت ............................:شماره ثبت شرکت  ..................................... :محل ثبت ............................ :تلفن :
 ...............................................کد شناسه ملي شرکت ..................................... :کد اقتصادی شرکت  ................................................:نام صاحب يا صاحبان امضاء مجاز شرکت :
.....................................................................نام و نام خانوادگي مديرعامل  .................................................. :شماره کد ملي مديرعامل  ............................................... :شماره شناسنامه
مديرعامل  ........................................................ :سال تولد  .................... :محل تولد ........................... :محل صدور شناسنامه  ................................ :مدرک و رشته تحصیلي:
 .............................شماره تلفن همراه ...................................... :شماره تلفن ضروری شرکت  ............................................... :شماره فاکس  ........................................... :سايت شرکت:
 ............................................................................................................آدرس دقیق شرکت :
........................................................................................................... ..............................................................................................................................................................
دارای گواهینامه معتبر از اداره کار /معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به شماره ......................................................................مورخ
 .................................................و رتبه ها  /کدهای
...................................................................................................... ........................................................................................................................................................................

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات

برنامه زمانبندي ارزيابی مناقصه گران و توزيع و بازگشايی اسناد مناقصه
آخرين مهلت تحويل اسناد استعالم ارزيابی کيفی مناقصه گران و ساير مستندات ( رزومه)
ارزيابی و بررسی صالحيت مناقصه گران
ارسال دعوتنامه براي واجدين صالحيت
اعالم تاريخ آخرين مهلت تحويل پاکتهاي پيشنهاد قيمت
اعالم تاريخ گشايش پاکتهاي پيشنهاد قيمت و انتخاب برنده مناقصه

محل و چگونگی ارسال استعالم ارزيابی کيفی مناقصه گران
کلیه اسناد ارزيابي کیفي ( استعالم حاضر )بايد به همراه کلیه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي در پاکت
دربسته که مشخصات کامل شرکت بر روی آن درج گرديده به نشاني فراخوان تحويل گردد  .به اسناد و مدارکي که بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت
گردد ترتیب اثری داده نخواهد نشد  .ضمنًا رعايت طبقه بندی و جداسازی اسناد و مدارک مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف
مناقصه گر الزامیست .پاکت بايد به ترتیب شامل موارد ذيل در زومکن آبي رنگ و  CDباشد .فرم صفحه بعد بر روی پاکت ارسالي چسبانده و تکمیل شود.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
موضوع فراخوان:
شماره مناقصه :

شناسايي تامین کنندگان ماشین آالت کارگاه تعمیرات
PGSOC/Call for tender-maintanance machinery-9820

مناقصه گزار :
نام  :شرکت نفت ستاره خلیج فارس
اطالعات مناقصه گر :
نام شرکت :
آدرس...................................................................................................................................................................................................................... :تلفن ............................:ایمیل......................................

مهلت تحویل پاکتها:

1398/07/15

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
نکات عمومی و قابل توجه :
 بمنظور سهولت ارزيابي توسط کمیته فني و بازرگاني  ،مناقصه گران میبايست حتمًا رزومه خود را به ترتیب در اسناد ذيل و با درج شماره صفحه در زومکن کالسه بندی نمايند.
 - 1فهرست  - 2تمامي اسناد طبق جداول به شرح ذکر شده .مستندات موارد عالمت گذاری شده اجباری است .مستندات خواسته شده زير جدول در اسناد ارسالي باشد.
اظهارات ارائه شده در جداول ارزيابي تنها با ارائه مدارک مورد نظر و مستند مرتبط با آنها قابل قبول و دارای اعتبار مي باشد و در غیر اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود .
 گواهینامه تايید صالحیت از لحاظ زماني معتبر بوده و موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و کد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد .
 ارسال مدارک و اسناد و رزومه مي بايست متکي به اسناد مثبته بوده در غیر اينصورت مسئولیت عدم بررسي مدارک ارسالي در کمیته فني-بازرگاني برعهده مناقصه گر میباشد
.ضمنًا در صورت درخواست مناقصه گزار جهت بررسي بیشترمدارک  ،مناقصه گر موظف به ارائه اصل اسناد و مدارک به مناقصه گزار میباشد .
 مهلت تحويل اسناد همان مهلت و تاريخ ذکر شده در آگهي مناقصه در سايت شرکت بوده و کلیه مدارک میبايست بنحوی ارسال گردد که تا قبل از اتمام زمان مقرر به امور حقوقي
و قراردادهای شرکت تحويل شده باشند  .ضمنًا مسئولیت عدم کسب امتیاز مواردی که جهت اثبات آنها نیاز به ارائه اسناد مربوطه میباشد و از طرف مناقصه گر به هر دلیل ارسال
نگردد با مناقصه گر میباشد.
 به هر نوع مدرک و سندی تحت عنوان رزومه يا مدارک تکمیلي ،که بعد از تاريخ مقرر به اين واحد تحويل گردند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل
پذيرش نخواهد بود.
 در صورتي که چند پیمانکار بصورت مشارکت در مناقصه شرکت نمايند  ،امتیازات پیمانکاران فرعي به نسبت درصد مشارکت مالي  ،در ارزيابي پیمانکار اصلي لحاظ مي شود.
 با توجه به اهمیت ارسال اسناد مرتبط با فرمهای ارزيابي از ارسال هر گونه اسناد و مدارک غیر مرتبط با فرمهای ارزيابي  ،غیر معتبر  ،ناقص و ناخوانا جدًا خودداری نمايید .
 تمامي اسناد و مدارک میبايست به نام شرکت مناقصه گر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتها ممنوع میباشد در غیر اينصورت اسناد و مدارک فاقد اعتبار میباشد .
 تمام صفحات رزومه میبايست توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء گردد  .
 شرکتهای مشارکتي (کنسرسیوم ) میبايست نسبت به ارسال قرارداد مشارکت مدني تايید شده در دفاتر اسنادرسمي في مابین با قید تاريخ و مدت مشارکت به همراه سايراسناد
اقدام نمايند .
 تکمیل و ارائه جداول ارزيابي و مدارک مربوطه هیچگونه تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نخواهد کرد  .در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه
مشخص شود که اطالعات غیر واقع  ،غیر موثق ويا ادعای نادرستي به مناقصه گزار ارائه شده مسئولیتهای ناشي از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده وطبق مقررات برخورد خواهد
شد ضمن اينکه از لیست شرکت کنندگان در مناقصه مذکور حذف خواهد شد و حق شرکت در مناقصات شرکت نفت ستاره خلیج فارس را تا حداقل دوسال نخواهد داشت.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه
شرکت نفت ستاره خليج فارس
احتراما بدينوسیله اين شرکت آمادگي خود را نسبت به شرکت در مناقصه شماره ...........................................................................
با موضوع .............................................................................................................................................................................................. :
اعالم مي نمايد که نسبت به مطالعه و تکمیل دقیق اسناد ارزيابي مناقصه گران اقدام نموده و کلیه مدارک و اسناد را به ترتیب و
فرمت خواسته شده ،بصورت کالسه بندی شده در زومکن و منظم در  ..............صفحه ارسال نموده است .
شرکت مناقصه گر........................................................ :
مهر و امضاء مجاز ......................................................... :

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :1اسناد و مدارک عمومي ارزيابي

اسناد و مدارک عمومي ارزيابي مناقصه گران

رديــــــــف

شرح

1

اساسنامه شرکت.

2

روزنامه رسمي آگهي تاسیس شرکت.

3

روزنامه رسمي آگهي آخرين تغییرات شرکت.

4

تصوير شناسنامه و کارت ملي آخرين اعضاء هیأت مديره شرکت.

5

تصوير کد اقتصادی شرکت مناقصه گر.

6

تصوير شناسه ملي شرکت

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  : 2رشته و پايه احراز شده از سازمان برنامه و بودجه به انضمام تصوير مدرک اخذ رتبه
رشته

پايه

تعداد کار مجاز

ظرفیت کاری باقیمانده

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  : 3لیست مشخصات هیئت مديره و افراد کلیدی در سازمان برای مناقصه مدنظر
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت در هیئت مديره با
شرکت

رشته  /مقطع تحصیلي

تاريخ اخذ مدرک

سابقه مفید ( سال )
کل

مالحظات

در اين شرکت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
تذکر مهم  :نمودار سازماني مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلي و ثابت در سازمان مناقصه گر بايد ضمیمه گردد.

جدول شماره  : 4ظرفیت کاری مناقصه گران با توجه به رتبه بندی سازمان مديريت و برنامه ريزی و يا ساير مراجع ذيصالح:
رديف

رشته

پايه

حداکثر ظرفیت کاری مجاز(ريال)

حداکثر تعداد

مبلغ کارهای در

تعداد کارهای

کار مجاز

دست اجرا(ريال)

در دست انجام

ظرفیت کاری خالي
مبلغ(ريال)

تعداد

1
2
3
4
5
6

تذکر  : 1ارائه تصوير برابر اصل گواهینامه صالحیت پیمانکاری و حداکثر ظرفیت کاری مجاز و تعداد کار مجاز از مراجع ذيصالح الزامي است.
تذکر  : 2در کارهای پیمانکاری  ،فقط پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با ر شته و پايه منا سب از معاونت و برنامه ريزی و مديريت راهبردی ريا ست جمهوری به شرط
داشتن ظرفیت کاری خالي در مناقصه مربوطه شرکت داده خواهند شد.
تذکر  : 3در کارهای خدماتي  ،ارائه طرح طبقه بندی م شاغل از سوی مناق صه گران ضروری بوده و پیمانکاراني در مناق صه شرکت داده خواهند شد که دارای طرح طبقه بندی م شاغل
مصوب از وزرات کار و امور اجتماعي باشند.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :5مشخصات قراردادهای در دست اجرا

رديف

عنوان قرارداد

کارفرما

مشاور

تاريخ

مدت

درصد

انعقاد

پیمان

پیشرفت

پیمان

به ماه

کار

مبلغ پیمان

کارفرما

)میلیون ريال)

مشاور

نام مقام
مطلع
نام مقام

تلفن محل کار

مطلع

*توضیح  :در سه ستون آخر از چپ ،نام و تلفن محل کار مقام مطلع در کارفرما و مشاور که در مورد قرارداد عنوان شده اطالعات دارند ،نوشته شود.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :6مشخصات قراردادهای مشابه اجرا شده طي  5سال گذشته

ردیف

نام پروژه

مشابه با
قابل مقایسه

کارفرما

مشاور

مبلغ پیمان
)میلیون ریال)

مدت
پیمان
به ماه

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

مالحظات

*توضیحات :1
به ترتیب ابتدا قراردادهای مشابه ،سپس قرارداد های غیر مشابه قابل مقايسه با پروژه موضروع مناقصه ،بنا به تشخیص متقاضي در جدول نوشته شود.میزان تشابه در ستون سوم از راست نیز بر اساس سر ستون مربوطه توسط متقاضي نوشته شود .
هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت ترتیب فوق بر عهده مناقصه گر میباشد .
-تکثیر جدول برای معرفي قراردادهای بیشتر بالمانع است.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
 -1اطالعات پیمانهايي که در جداول باال منعکس مي گردد مي بايست صرفاً در خصوص  5سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهای انجام شده پیش از بازه زماني ياد
شده به هچ عنوان مالک امتیاز دهي نخواهند بود و تاثیری در ارزيابي نخواهند داشت .بنابراين از ارسال قراردادهای غیر معتبر و خارج از اين مدت اکیداً خودداری نمايید.
 -2مدارک و مستندات مثبته و مرتبط با پیمانها مي بايست حتماً ضمیمه فرم گردند در غیر اينصورت صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازی داده نخواهد شد .
 -3منحصراً قراردادهايي را که در فرم ارزيابي تجربه به آنها اشاره نموده ايد را ارسال و پیوست نمايید.
 -4در صورتیکه موضوع پیمانها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما  ،مشابه مي باشد به منظور کسب امتیازات باالتر  ،اطالعات پیمانهايي را که دارای باالترين مبلغ مي باشند را در جداول
درج نمايید و در صورتیکه موضوع پیمانها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما  ،غیر مشابه مي باشد  ،به منظور کسب امتیاز باالتر  ،فقط اطالعات مربوط به سه پیمان دارای باالترين
مبلغ را در جداول درج نمايید.
 -5کلیه پیمانهای ارسالي مي بايست بصورت خوانا و دارای مهر و امضاء طرفین باشند بطوريکه موضوع پیمان  ،شماره پیمان  ،مشخصات طرفین  ،مدت  ،مبلغ پیمان به وضوح در پیمان
مشخص باشد.
 -6با توجه به لزوم مطابقت شرح کار قراردادهای ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه  ،ارسال بخش شرح کار پیمان نیز الزامیست و قید عنوان و موضوع کلي پیمان به تنهايي مورد
قبول نمي باشد.
 -7تمامي اطالعات مندرج در جداول ارزيابي مي بايست با اطالعات مندرج در قراردادهای ارسالي يا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد و تناقضي بین آنها وجود نداشته باشد.
 -8در صورت درخواست مناقصه گزار ( شرکت نفت ستاره خلیج فارس ) مبني بر لزوم بررسي صحت اسناد ارسالي  ،ارائه اصل يا مصدق (برابر اصل) مدارک يا ساير اسناد ديگر از سوی
شرکتهای متقاضي الزامي است.
 -9مناقصه گران (شرکتهای متقاضي) مي بايست تمام رديفهای جداول ارزيابي را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمايند.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :7جدول برنامه ريزی و کنترل پروژه
رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه

مدت اولیه پیمان

مدت واقعي

مالحظات

1
2
3
4
5
برای پروژه های مندرج در جدول فوق ،تصوير موافقتنامه پیمان ،صورتجلسه تحويل زمین و تحويل موقت )يا تحويل قطعي( ،صورت جلسه رفع نقص ،صورتجلسه رسیدگي به تاخیرات،
سند صورت وضعیت قطعي تايید شده )يا آخرين صورت وضعیت موقت تايید شده) هر پروژه به اين جدول پیوست گردد  .در صورت عدم ارسال مستندات مويد نداشتن تاخیر مجاز
مي باشد.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :8رضايت کارفرمايان قبلي مربوط به کارهای انجام شده
نظريه مثبت کارفرما در خصوص
رديف

نام شرکت ارائه دهنده رضايت نامه

کیفیت کار

کفايت کارکنان کلیدی

تحقق اهداف زماني

تاريخ دريافت رضايت
کار

1
2
3
4
5

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :9ارزيابي توان مالي و اعتباری
رديف

عنوان معيار

1

مالیات ساالنه بر اساس تائید اداره مالیاتي

2
3
4
5

سال
1393

1394

1395

متوسط  5سال گذشته

1396

1397

(کل پرداخت هاي پروژه)

مبلغ حق بیمه تامین اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده به سازمان
تامین اجتماعي بر اساس تائید سازمان تامین اجتماعي
درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعي و موقت مورد تائید
کارفرمای مربوطه
دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي يا گواهي بیمه دارائیها يا دفاتر
قانوني سال قبل
مبلغ اعتبار صادر شده از طرف بانکها يا موسسات مالي و اعتباری معتبر برای
پیمانکار (ريال)

6

اسناد حسابرسي توسط کارشناس حسابداری

7

گواهي مالیات بر ارزش افزوده

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
.

نکات مهم و ضروري:
 -1ارائه رونوشت مصدق شده مدارک درخواستي در اين جدول الزامي مي باشد.
 -2مناقصه گران مي بايست جدول فوق را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمايند.
 -3اطالعات ارائه شده صرفاً مي بايست مربوط به  5سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.
 -4در خصوص ارائه مستندات مرتبط ( گواهي مالیات پرداختي در پنج سال اخیر ) ضروريست.
 -5در خصوص ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعي يا گواهي تامین اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده در  5سال گذشته ضروری مي باشد.
 -6در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتي يا گواهي بیمه دارايي ها يا کپي دفاتر قانوني در  5سال گذشته ضروری مي باشد.
 -7منظور از (( درآمد ناخالص ساالنه)) درآمد مستند به صورت وضعیتهای قطعي و ممهور به مهر سازمان مالیاتي مي باشد.
 -8منظور از (( دارايیهای ثابت)) دارائیهايیست که مستند به اظهارنامه های مالیاتي يا گواهي بیمه دارائیهاست .همچنین اصل گواهي کارشناس رسمي دادگستری مبني بر میزان دارائیهای
ثبت شده در دفاتر قانوني مناقصه گر نیز قابل قبول خواهد بود.
 -9ارائه حداقل يکي از مدارک فوق و يا تائید اعتبار بانک يا م وسسات مالي و اعتباری تا سقف مبلغ موضوع مناقصه  ،جهت ارزيابي توان مالي الزامي است و حداکثر امتیاز در صورتي
احراز خواهد شد که مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بیشتر از مبلغ برآوردی مناقصه باشد  ،در غیر اينصورت امتیاز توان مالي به تناسب کاهش مي يابد .شايان ذکر است ارزيابي
توان مالي بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین مي شود.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  -10ارزيابي توان تجهیزاتي
وضعيت

رديف

شرح

حداقل تعداد

تعداد دستگاه موجود

دستگاه مورد نياز

آن شرکت

محل استقرار کنونی

نوع مالکيت

نو

کارکرده

1
2
3
4
5
6
7
8

تذکر  : 1ارائه تصویر برابر اصل اسناد مالکیت ( و یا قرارداد اجاره  ،فاکتور خرید و  ...حسب مورد ) ماشین آالت و تجهیزات مذکور د ر هر یک از ردیفهای این جدول  ،از سوی مناقصه گران الزامی است ؛ درغیر
اینصورت هیچ امتیازی به ردیف مربوطه تعلق نمی گیرد.
تذکر  : 2حداقل امکانات مورد نیاز برای اجرای پروژه به تشخیص مناقصه گزار تعیین و مالک ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تذکر  : 3در صورتی که مناقصه گر صرفاً اظهارنظر نماید که در صورت برنده شدن در مناقصه  ،نسب ت به خرید یا اجاره ماشین آالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازی به وی تعلق نخواهد گرفت.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :11فهرست نرم افزارهای موجود مناقصه گر
Department

Version

Description

Software Name

Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

تذکر : 1در صورتیکه مناقصه گران  ،نرم افزارهای ديگری به غیر از موارد مذکور در جدول داشته باشند که کاربرد مورد نظر دستگاه مناقصه گزار را برآورد نمايند  ،مي توانند ارائه کنند.
)ذکر نام تجاری نرم افزار در ستون مربوطه الزامي است( .
تذکر  : 2نرم افزارهای فوق بايد آخرين ويرايش موجود باشند .مناقصه گران بايد ويرايش موجود نرم افزارهای تحت اختیار را در ستون  Versionقید نمايند .
تذکر  : 3ارائه تصوير برابر اصل اسناد مالکیت ) و يا فاکتور خريد( نرم افزارهای مذکور در هر يک از رديفهای اين جدول  ،از سوی مناقصه گران الزامي است ؛
تذکر  : 4حد اقل نرم افزارهای مورد نیاز برای اجرای پروژه به تشخیص مناقصه گزار تعیین و مالک ارزيابي قرار خواهد گرفت.
تذکر  : 5در صورتي که به تشخیص مناقصه گزار  ،امکان تامین حداقل نرم افزارهای مورد نیاز پروژه احراز شود حداکثر امتیاز به پیمانکار تعلق مي گیرد.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :12فهرست سخت افزارهای کامپیوتری موجود مناقصه گر
نام سخت افزار
رديف

حداقل تعداد

تعدادي که مناقصه گر

مورد نياز

می تواند تامين نمايد

مشخصات

1
2
3
4
5
6
7
8
تذکر  :1ساير ملزومات و سخت افزارهايي که مناقصه گران قادر به تامین آن هستند  ،مي تواند در اين جدول ذکر شود.

تذکر  :2ارائه ت صوير برابر ا صل ا سناد مالکیت ) و يا فاکتور خريد) سخت افزارهای مذکور در هر يک از رديفهای اين جدول  ،از سوی مناق صه گران الزامي ا ست ؛ در غیر اين صورت هیچ امتیازی به رديف مربوطه
تعلق نمي گیرد.
تذکر  :3حد اقل سخت افزارهای مورد نیاز برای اجرای پروژه به تشخیص مناقصه گزار تعیین و مالک ارزيابي قرار خواهد گرفت.

تذکر

:4در صورتي که به تشخیص مناقصه گزار  ،امکان تامین حداقل سخت افزارهای مورد نیاز پروژه احراز شود حداکثر امتیاز به پیمانکار تعلق مي گیرد.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :13مدارک مربوط به ارزيابي توان مديريتي مناقصه گر

رديف

عنوان نظام مديريتی و گواهينامه مربوطه

مرجع صدور گواهينامه

تاريخ اعتبار گواهينامه

1
2
3
4
5
تذکر  :1در خصوص مناق صه گران بايد کلیه گواهینامه های مرتبط مانند گواهینامه نظام مديريت کیفیت  ،مديريت بهداشت و ايمني  ،مديريت زيست محیطي  ،سیستم مديريت يکپارچه و يا خط مشي خود در
زمینه استفاده از نظامهای مديريتي  ،استقرار سیستمهای جامع انفورماتیک در مورد مديريت يکپارچه سازمان اعم از مديريت مالي اداری و غیره را طبق جدول باال ارائه نمايند.

تذکر

 :2ارائه رونوشت مصدق هر يک از گواهي های فوق الزامي مي باشد.

تذکر

 :3خط مشي ارائه شده فقط در صورت ارائه مستندات مورد قبول مناقصه گزار  ،در ارزيابي پیمانکار موثر خواهد بود.

تذکر :4در هر زمینه مديريتي  ،فقط به يک گواهینامه و يا خط مشي مورد قبول امتیاز تعلق مي گیرد

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  : 14معیار ارزيابي نحوه تضمین کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروش (گارانتي و وارانتي)
رديف

مستندات ورويه ها

شرح

1

نحوه تضمین محصوالت و گارانتي

2

نحوه تامین خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده

3

چگونگي بسته بندی و حمل و نقل

4

چگونگي نصب

5

آموزش بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات

نکته مهم و ضروری:
شرکت کنندگان محترم در ارزيابي بايد مشخصات فني دستگاه های موضوع مناقصه را به صورت کاتالوگ ضمیمه مستندات همین جدول قرار دهند.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
جدول شماره  :15استاندارد های تولید و نظام کیفیت
ارزيابي استانداردها باتوجه به استانداردهای مورد قبول منوط به احراز عوامل سه گانه زير مي باشد.
 -1استانداردهای اعالم شده عبارت است از:
الف)استانداردهای قابل قبول
-1استانداردهای وزارت نفت) ، (IPSمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران
 -2استانداردهای ملي يا تخصصي کشورهای صنعتي مانندBS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO:
 -3استاندارهای کیفیت نظیر سری  ISO 18000 ، ISO 9000، ISO 14000و ساير گواهینامه های معتبر کیفیت
ب) استانداردهای مشابه قابل قبول استانداردهائي هستند که به استانداردهای قابل قبول استناد کرده باشد.
ج)استاندارهای مرتبط استانداردهائي هستند که سازنده در مدارک فني به آنها اشاره کرده باشد و قابل تطابق واستناد باشد.

رديف

شرح

1

استاندارد کیفیت

2

استاندارد تولید

3

نحوه نصب و راه اندازی

تذکر :چنانچه استانداردهای الزم تامین نشود مي توان مناقصه گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معیارها رد گردد.

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
پیوست يک  -فرم گواهي صدور حسن انجام کار


شرکتهای متقاضي  /مناقصه گر توجه نمايید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد  ،جهت هر قرارداد فرم مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد.

از شرکت ........................................................ :
به  :امور حقوقي و قراردادهای شرکت نفت ستاره خلیج فارس
با سالم
احتراما شرکت  ..................................................................................در سال  .........................با اين شرکت قر ارداد (موضوع) ....................................................................با شماره
 .......................................به مدت  .................از تاريخ  .................لغايت  ...................با مبلغ کل  ....................................بعدد  .......................................................ريال به حروف
 ....................................................................................داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده است  /مي رساند .





شرکت از نظر کیفیت کار

در حد ضعیف □

متوسط □

خوب □

عالي □

ارزيابي گرديده است.



شرکت از نظر کفايت کادر فني  /غیرفني

در حد ضعیف □

متوسط □

خوب □

عالي □

ارزيابي گرديده است.

خوب □

متوسط □

در مجموع ارزيابي اين شرکت از کارکرد شرکت پیش گفته در قرارداد فوق الذکر عالي □

در حد ضعیف □

مي باشد.

ضمناً اصل مفاصاحساب شماره  ..............................................مورخ  ..................به مبلغ  ..........................................................ريال مربوط به قرارداد فوق به اين شرکت ارائه گرديده است.
نام نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

مهر و امضاء امور پیمانها

مهر و امضاء دستگاه نظارت

تاريخ:

تاريخ :

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

اسناد ارزيابي مناقصه تأمین ،نصب ،راه اندازی و خدمات پس از فروش ماشین آالت جهت
تجهیز کارگاه تعمیرات
پیوست دو  -اعالمیه تايید اعتبار بانکي
شماره نامه ......................... :
تاريخ نامه ......................... :

موضوع مناقصه  ............................................................................................. :شماره ........................................ :
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
با سالم
در ذيل اطالعات حسابهای بانکي و اعتبار شرکت  ..............................................مناقصه گر متقاضي حضور در مناقصه شماره  :....................................آن شرکت نزد اين بانک  ،جهت اطالع
اعالم میگردد.
نوع حساب

شماره حساب

بدهکار (ريال)

بستانکار( ريال)

ميانگين حساب (ريال)

 -1اطالعات گردش حسابهای شرکت  ................................برای دوره زماني يک سال قبل از تاريخ صدور نامه تايید اعتبار بانکي
 -2میزان ضمانت نامه های فعال  ......................................................................ريال
 -3شرکت فوق الذکر دارای اعتبار مالي تا سقف ( به عدد)  .. ........................................................ريال (به حروف)  ....................................................................ريال نزد اين بانک بوده و اعتبار مالي مذکور تا
سقف اعالم شده مورد تائید مي باشد.
مهر و امضای صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر.......................................... :

مهر و امضای مجاز بانک  /موسسه مالي اعتباری ........................................... :

*تمام موارد مذکور مورد تایید است*.
محل مهرو امضای مجاز مناقصه گر

