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  تعالی بسمه     

 پیشگفتار
  گرامی همکار  

  . مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را براي استفاده عرضه نموده استبازرگانی و پیمانی،  هاي مقررات و روش -بازرگانی امور تخصصی
  :جهت اصالح با رعایت موارد ذیل اعالم فرمایید را مراتب، محتوایی اشکال و ایراد هرگونه مشاهده تصور در دارد تقاضا صمیمانه گرامی همکار شما ازلذا 
 .کنید مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره .1

 .دارید بیان خالصه صورت به را نظر مورد ایراد .2

 .نمایید ارسال جایگزینی براي را شده اصالح متن امکان صورت در .3

 .فرمایید ذکر احتمالی تماس براي را خود نشانی .4

 .داد خواهندانجام  را مقتضی و اقدام نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این کارشناسان

  .شود همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میپیشاپیش از 
  بازرگانی تخصصی امور  84871 تلفن مرکزز ایران گاشرکت  ملی  مرکزي ساختمان جنوبی، عضدي شهید خیابان زند، کریمخان خیابان تهران،:  مکاتبه براي نشانی

  7490-7445داخلی مقررات و روشهاي بازرگانی و پیمانی، اداره  ،
  

                          Email: psm@nigc.ir  
 
                         Web:   http://commercial.nigc.ir/Site.aspx 
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  مقدمه   

و آئین نامه اجرایی آن، به منظور افزایش کارایی مناقصات، تضمین کیفیت خدمات و کاالها، ایجاد محیطـی رقـابتی، بـه    قانون برگزاري مناقصات  12ماده » ج«به موجب بند 
ت ها  و رویه ها در سـطح شـرک   کارگیري مناقصه گران توانمند و با سابقه، اداره مقررات و روشهاي بازرگانی و پیمانی به دلیل رسالتی که در راستاي یکسان سازي خط مشی

خـدمـات طـراحـی همــراه  ملی گاز ایران و شرکت هاي تابعه برعهده دارد، براي توسعه فعالیت هاي اقتصادي در انواع کارهاي پیمانکاري شامـل ساخت، ساخت و نصب،  
  .بـا ساخت، خدمات نگهداري و بهره برداري مورد نیاز صنعت گاز، اقدام به تهیه دستورالعمل حاضر نموده است

        کسـب کـرده باشـند     ی فرآیندهاي این دستور العمل، مناقصه گرانی که توان انجام تعهـدات موضـوع مناقصـه را داشـته و حـداقل امتیـازات الزم در ارزیـابی کیفـی را        با توال
  . می توانند به ترتیبی که قانون برگزاري مناقصات معین نموده، اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند

  امنه کاربردد
بازرگانی و مدیران طرح حسب مورد باید در ارزیابی کیفی مناقصه گران در انواع کارهاي پیمانکاري ، مفاد مندرج در این دستور العمـل را   –مناقصه گزاران، کمیته هاي فنی

  .رعایت نمایند

  اداره مقررات و روشهاي بازرگانی و پیمانی
تکمیلی در مورد آن می باشد و در صورت لـزوم، اصـالحات و تغییـرات را جهـت تائیـد رئـیس امـور        / و بررسی پیشنهادات و نظرات اصالحی دستورالعملمسئول تهیه این 

  .تخصصی بازرگانی پیشنهاد می نماید

  امور تخصصی بازرگانی
را از طریـق مقـررات و روشـهاي     در مفـاد ایـن دسـتورالعمل   تغییـرات  / اصـالحات هرگونـه  بر تدوین این دستورالعمل نظارت عالیه داشته و پیشنهادات واصله در رابطه بـا  

  .، آن را ابالغ می نمایدپس از اخذ مصوبه از هیأت مدیره محترمنیاز  داده و در صورتبازرگانی و پیمانی مورد بررسی قرار 
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  : مناقصه کلی اطالعات
  

   :مناقصه  شماره     

  :مناقصه  موضوع    

 :اي  مرحله دو/ اي مرحله یک/ محدود/ عمومی مناقصه نوع    

 :آتی  پیمان مدت    

 : مناقصه  در شرکت تضمین مبلغ    

 :پرداخت  پیش مبلغ    

 :نظارت  دستگاه    

  :ء  اجرا محل    

  )پیمانکاران ( نمونه مستندات یک استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران
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  :گزار  اطالعات مناقصه
  

  : ............................................................نام دستگاه نظارت : .........................................                                       نام 
  .......................................................................................................استان : نشانی 

  : آدرس سایت  
 ......  -: .....................   و دورنگار  : ............................  (......)تلفن 

  

  : گر مناقصه اطالعات
  
   : ...............................................تلفن ............................ : ثبت  محل: ..................................... شرکت  ثبت شماره.......................  :شرکت نوع: ....................................................شرکت  نام
 : .....................................................................شرکت  مجاز امضاء صاحبان یا صاحب نام:................................................ شرکت  اقتصادي کد..................................... :شرکت  ملی شناسه کد

 : ........................................................مدیرعامل  شناسنامه شماره...............................................  :امل مدیرع ملی کد شماره..................................................  :مدیرعامل  خانوادگی نام و نام

  : ......................................همراه تلفن شماره: ............................. تحصیلی رشته و مدرك................................  :شناسنامه  صدور محل ........................... :تولد محل....................  :تولد  سال
  : ............................................................................................................شرکت سایت..............  : .............................فاکس  شماره...............................................  : شرکت  ضروري تلفن شماره 

ــرکت  آدرس   ــق شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ......................................................................................................................................................................دقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .................................................  مورخ...................................................................... شماره بهسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  / کار اداره از معتبر گواهینامه داراي
   .................................................................................................................................................................... کدهاي / ها و رتبه
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  مناقصه اسناد بازگشایی و توزیع و گران مناقصه کیفی ارزیابی زمانبندي برنامه
    )رزومه(  مستندات سایر و گران مناقصه کیفی ارزیابی استعالم اسناد تحویل مهلت آخرین

    گران مناقصه صالحیت بررسی و کیفی ارزیابی

    صالحیت واجدین براي دعوتنامه ارسال

    قیمت پیشنهاد پاکتهاي تحویل مهلت آخرین

    مناقصه برنده انتخاب و قیمت پیشنهاد پاکتهاي گشایش تاریخ

  گران مناقصه کیفی ارزیابی استعالم ارسال چگونگی و محل
  

 مشخصات که دربسته پاکت در ارزیابی اسناد جهت تحویل مقرر مهلت رعایت با مربوطه مستندات و ضمائم کلیه همراه به میبایست) حاضر استعالم( کیفی  ارزیابی اسناد کلیه

 نخواهد داده اثري ترتیب گردد دریافت و ارسال مقرر مهلت از بعد که مدارکی و اسناد به . گردد رسید دریافت و تحویل ذیل نشانی به گردیده درج آن روي بر شرکت کامل

ا  .نشد    .الزامیست  گر مناقصه طرف از ارزیابی سهولت جهت شده خواسته فرمت مطابق مدارك و اسناد جداسازي و بندي رعایت طبقه ضمنً
  

  ..............................................................شرکت : آدرس 
  

  ....... -: ......................و دورنگار .......   -: ............ تلفن 
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  :نکات عمومی و قابل توجه 

  
  

  : نمایند بندي کالسه، صفحه شماره درج با و ذیل ترتیب به را خود رزومه "احتم میبایست گران مناقصه ، بازرگانی و فنی کمیته توسط کیفی ارزیابی سهولت بمنظور -الف 

 اقتصادي کد ، ملی شناسه  ، رسمی روزنامه در تغییرات آخرین آگهی ، تاسیس ، آگهی رسمی روزنامه  ، اظهارنامه  ، اساسنامه  -3  مناقصه در شرکت درخواست نامه - 2 فهرست  -1

             قانونکیفی ،  آیین نامه ارزیابی 22بر اساس ماده .( الزامی است) سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور / اجتماعی امور و کار اداره ( ذیصالح مراجع از صالحیت تایید و ها گواهینامه -4
      اطالعات منتشره در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  از طریق استعالم و داشتن ظرفیت کاري مجاز طبق گزارش هاي خود اظهاري وکنترل آن توسط مناقصه گزار-5 )مناقصاترگزاري ب
 قرارداد 4 وجود عدم صورت در ( غیرمشابه  – مشابه شد قبلی اجراء قراردادهاي سوابق به مربوط مستندات-6 )مناقصات برگزاري قانونآیین نامه ارزیابی کیفی ،  23بر اساس ماده  (

) مشابه قرارداد 4 وجود عدم صورت در(  غیرمشابه–   مشابه سوابق به مربوط  کار انجام حسن صدور گواهی و قبلی کارفرمایان نامه رضایت و سوابق حسن به مربوط مستندات -7) مشابه 
 ریزي برنامه و فنی توان به مربوط مستندات -11 مناقصه گر HSE به مربوط مستندات -10مناقصه گر  تجهیزاتی توان به مربوط مستندات -9 مناقصه گر مالی توان به مربوط مستندات -8

 .درخواست گردد  به دیگر معیارها که بصورت موردي مربوطه  مدارك -13  شده  حسابرسی مالی صورتهاي آخرین - 12 مناقصه گر

  . بود خواهد اعتبار فاقد اینصورت غیر در ، میباشد اعتبار داراي و قبول قابل آنها با مرتبط مستند و نظر مورد مدارك ارائه با تنها ارزیابی فرمهاي در شده ارائه اظهارات -ب 
  . باشد داشته مطابقت و همخوانی مربوطه رتبه یا کد و اساسنامه موضوع با مناقصه موضوع و بوده معتبر زمانی لحاظ از صالحیت تایید گواهینامه -پ 

              ضمنًا.  میباشد گر مناقصه برعهده بازرگانی -فنی کمیته در ارسالی مدارك بررسی عدم مسئولیت اینصورت غیر در بوده مثبته اسناد به متکی بایست می رزومه و اسناد و مدارك ارسال -ت  

 .  میباشد گزار مناقصه به مدارك و اسناد اصل ارائه به موظف گر مناقصه ، مداركاسناد و بیشتر بررسی جهت گزار مناقصه درخواست صورت در 

                     پیمانهاي امور به مقرر زمان اتمام از قبل تا که گردد ارسال بنحوي میبایست مدارك کلیه و شرکت بوده سایت در مناقصه آگهی در شده ذکر تاریخ و مهلت همان اسناد تحویل مهلت -ث  
       دلیل هر به گر مناقصه طرف از و میباشد مربوطه اسناد ارائه به نیاز آنها اثبات جهت که مواردي امتیاز کسب عدم مسئولیت ضمنًا . باشند شده تحویل شرکت دبیر خانه کمیسیون مناقصات/ 

 .میباشد گر مناقصه با ارسال نگردد

 پذیرش مربوطه قابل اعتراضات و شد نخواهد داده اثري ترتیب هیچگونه گردند تحویل واحد این به مقرر تاریخ از بعد تکمیلی،که مدارك یا رزومه عنوان تحت سندي و مدرك نوع هر به -ج  

          .بود نخواهد   
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     مدارك و مکاتبه گزار مناقصه با کتبی بصورت ،) رزومه( اسناد تحویل مهلت اتمام از قبل تا باید ، آنها تکمیل یا اسناد در ابهام هرگونه رفع جهت نیاز صورت در )گران مناقصه(  متقاضیان -چ  
  نمایند ارائه را تکمیلی

 .شود می لحاظ اصلی پیمانکار کیفی ارزیابی در ، مالی مشارکت درصد نسبت به فرعی پیمانکاران امتیازات ، نمایند شرکت مناقصه در مشارکت بصورت يپیمانکارشرکت  چند که صورتی در -ح  

   . نمایید خودداري "اجد ناخوانا و ناقص ، معتبر غیر ، ارزیابی فرمهاي با مرتبط غیر مدارك و اسناد گونه هر ارسال از ، متقاضی باید ارزیابی فرمهاي با مرتبط اسناد ارسال اهمیت به توجه با -خ  
   . میباشد اعتبار فاقد مدارك و اسناد اینصورت غیر در میباشد ممنوع شرکتها سایر اسناد از استفاده و بوده گر مناقصه شرکت نام به میبایست مدارك و اسناد تمامی - د  
  . گردد امضاء و مهر مجاز امضاء صاحبان توسط میبایست رزومه صفحات تمام - ذ  

 . نمایند اقدام سایراسناد همراه به مشارکت مدت و تاریخ قید با مابین فی اسنادرسمی دفاتر در شده تایید مدنی مشارکت قرارداد ارسال به نسبت میبایست)  کنسرسیوم( مشارکتی شرکتهاي -ر  

     وضعیت گر میبایست  مناقصه ، گزار مناقصه توسط الزم امتیازات تعیین و کیفی ارزیابی فرایند سهولت و تسریع و گران مناقصه توسط اسناد ارسال عدم یا ارسال از اطمینان و ثبت منظور به -ز  
 .نماید مشخص )وضعیت با ضربدرمرتبط عالمت بصورت ( ذیل لیست چک در را خود مرتبط ارزیابی فرمهاي مطابق ارسالی مدارك و اسناد کلیه

      غیر موثق  ویا ادعاي نادرستی به مناقصه گزار ارائه شده مسئولیتهاي ناشی از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده و ، در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه  مشخص شود که اطالعات غیر واقع  -ژ  
 طبق مقررات برخورد خواهد شد 

       مدارك متقن جهت این موضوع  اعالم ننمایند در  مستندات و تهائی که اسناد مناقصه را دریافت داشته اند در مناقصه شرکت ننمایند ویا شرک در صورتیکه شرکتهاي دعوت شده به مناقصه و - س  
 نمی گرددمناقصات بعدي از ایشان دعوت 

  امضاء امضاء صاحبان با مربوطه مستندات و مدارك ارسال و خوانا و دقیق بصورت گران مناقصه کیفی ارزیابی فرمهاي در شده خواسته اطالعات کلیه تکمیل   - ش  
  . باشد می الزامی CDبر روي   PDFمهر ویک نسخه اسکن شده کلیه مدارك بصورت فایل الکترونیکی با فرمت  به ممهور و مجاز
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  ...............................شرکت 

  
  

......................................                                     :با موضوع ............................................ بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را نسبت به شرکت در مناقصه شماره احتراما 
...................................................................................................................................................................................................................................  

لیه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتیب و اعالم می نماید که نسبت به مطالعه و تکمیل دقیق اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام نموده و ک
  .صفحه ارسال نموده است ................. فرمت خواسته شده مطابق چک لیست ارائه شده بصورت کالسه بندي شده و منظم و در 

  
                                                                                                                            

  : ........................................................شرکت مناقصه گر                                                                                                                              
 : .........................................................مهر و امضاء مجاز                                                                                                                              

 

  فرم اعالم آمادگی  و شرکت در مناقصه
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  ...)وکشور سازمان مدیریت و برنامه ریزي( مراجع ذیصالح گواهی نامه صالحیت مرتبط با موضوع مناقصه از :  1جدول شماره 

 
  

  

  

  

  

  گواهی نامه سیستم هاي مدیریتی:  2جدول شماره 

               

  

  .باید ضمیمه گرددنمودار سازمانی مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان مناقصه گر : تذکر مهم   

  

  توضیحات  اعتبار  تاریخ  مرجع صدور  پایهتوان یا   گواهینامه و رشتهعنوان   ردیف

ارائه رونوشت گواهی نامه صالحیت الزامی بوده و           1
مناقصه گرانی که گواهینامه صالحیت معتبر ارائه 

شرکت داده ننمایند در فرآیند ارزیابی کیفی 
  .نخواهند شد

2          

3          

4          

  توضیحات  تاریخ اعتبار  مرجع صدور  عنوان گواهینامه  ردیف
ارائه رونوشت گواهی نامه هاي مرتبط مانند گواهی نامه هاي ایزو         1

یطی ، استفاده از مدلهاي مدیریتی ، ایمنی ، بهداشت و زیست مح
سیستمهاي جامع انفورماتیک در مورد استقرار ،  EFQMماننده 

  حسب مورد... و زمان مدیریت یکپارچه سا

2        
3        
4        
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  اظهار نامه ظرفیت کاري پیمانکار:  3جدول شماره 

  اظهار نامه ظرفیت کاري پیمانکار

  پیمان/ عنوان پروژه   ردیف
  نام کارفرما

  
تاریخ شروع 

  پیمان/ پروژه 
تاریخ خاتمه  

  پیمان/ پروژه 
  رشته پیمانکاري

ظرفیت  در 
  رشته

  مانده ظرفیت
مبلغ 
  قرارداد

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  

جمع مبلغ قراردادهاي در دست اقدام   
    )از جدول فوق( پیمانکار در هر رشته 

  .د و درج می گرد پایه و رشته هاي کاري مورد نیاز براي مناقصه توسط مناقصه گزار تعیین         
1- ............................................................................................................................................... 
2- .............................................................................................................................................. 
3- ...............................................................................................................................................  

  
  
  

  کلیدي در سازمان مناقصه گرهیأت مدیره و افراد اعضاي لیست مشخصات 

   :مهر مناقصه گر  امضاء و           
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v  نمودار سازمانی مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان مناقصه گر باید ضمیمه گردد: تذکر مهم.  

  : امضاء و مهر مناقصه گر                                                                                                                                                                                                                  
  

  نام و نام خانوادگی  ردیف
 یا سمت در هیأت مدیره

  شرکت
  مقطع تحصیلی/ رشته 

تاریخ اخذ 
  مدرك

  )سال ( سابقه مفید 
  مالحظات

  در این شرکت  کل
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
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  کیفی ارزیابی مدارك و اسناد لیست چک
 

   .گردد می تکمیل گزار مناقصه توسط 8 الی 4 ردیفهاي و گردد تکمیل ) متقاضی (گر مناقصه توسط لیست چک 3 و2 و1 ردیفهاي است ضروري :مهم توضیح
  چک لیست مناقصه گر  

  )متقاضی(
  )کارفرما(چک لیست مناقصه گزار 

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد

  نام فرم
  ارزیابی

  گواهی/ مدرك / عنوان سند 

دید
گر

ئه 
ارا

دید  
گر
ئه ن

ارا
  

داد 
تع

ات
فح
ص

ت  
 اس
یل
کم
ت

ست  
ص ا

ناق
  

داد 
تع

ات
فح
ص

رائه  
دم ا

ع
  

  توضیحات

-  
  8  7  6  5  4  3  2  1  ردیــــــــف

                  مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه/ نامه درخواست شرکت متقاضی   1

فی
 کی
ابی

رزی
ی ا
موم

ك ع
دار

و م
اد 
اسن

 
     

     
     

   
ران

ه گ
قص
منا

  

                  . شرکت اساسنامه  2
                  . شرکت تاسیس آگهی رسمی روزنامه  3
                  . شرکت تغییرات آخرین آگهی رسمی روزنامه  4
                  . شرکت مدیره هیأت اعضاء آخرین ملی کارت و شناسنامه تصویر  5
                  .  شرکت ملی شناسه و گر مناقصه شرکت اقتصادي کد تصویر  6
                   اعتبارزمانی داراي و مناقصه موضوع با مرتبط اجتماعی امور و کار اداره صالحیت تاییدیه  7
                  از سازمان مدیریت و  برنامه ریزي کشور بندي رتبه و صالحیت تشخیص گواهی تصویر  8
                  یریتیمد يها یستمس هاي نامه یگواه  9
                  اظهار نامه ظرفیت کاري پیمانکار   10

                  در سازمان مناقصه گر یديو افراد کل یرهمد یأتمشخصات ه یستل  11  
 
   :مهر مناقصه گر  امضاء و            
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  چک لیست مناقصه گر  
  )متقاضی(

  )کارفرما(چک لیست مناقصه گزار 

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد

  نام فرم
  ارزیابی

  گواهی/ مدرك / عنوان سند 

دید
گر

ئه 
ارا

دید  
گر
ئه ن

ارا
ات  

فح
د ص

عدا
ت

  

ست
ل ا
کمی

ت
  

ص 
ناق

ست
ا

ات  
فح
د ص

عدا
ت

  

رائه
دم ا

ع
  

  توضیحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  ردیــــــــف

ربه 
 تج

ابی
رزی

رم ا
ف

یی
جرا

ق ا
سواب

  

1  
 .مشابه پیمان نسخ

  )حاضر  مناقصه آگهی از انتشار قبل سال 5 اعتبار با(
                

2  
 )  مشابه کار 4 وجود عدم صورت در (  مشابه غیر پیمان نسخ

  )حاضر  مناقصه آگهی از انتشار قبل سال 5 اعتبار با(
                

لی
ق قب

سواب
ن 
حس

بی 
زیا
م ار

فر
  

3  
 وجود عدم صورت در( مشابه غیر و مشابه معتبر شده انجام کار سابقه حسن گواهی

 )یک شماره پیوست نمونه مطابق. ( قبلی کارفرمایان از) مشابه کار 4

  )حاضر مناقصه موضوع مشخص حجم و کار شرح ، مبلغ با موضوعاتی جهت(
                

4  
 ) مشابه کار  4 وجود عدم صورت در  (مشابه غیر و مشابه پیمان نسخ تصویر

  ) مناقصه آگهی از قبل سال 5 اعتبار با ( 
                

                  الذکر فوق پیمانهاي کارفرمایان آدرس و فکس ، تلفن شماره  5

 
  

     
  
  

  : امضاء و مهر مناقصه گر      
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  چک لیست مناقصه گر  

  )متقاضی(
  )کارفرما(چک لیست مناقصه گزار 

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد

  نام فرم
ئه   گواهی/ مدرك / عنوان سند   ارزیابی

ارا
دید

گر
ئه   

ارا
دید

گر
ن

داد  
تع

ات 
فح
ص

یل   
کم
ت

ست
ا

ص   
ناق

ست
ا

اد   
عد
ت

ات
فح
ص

ائه  
م ار

عد
  

  توضیحات

الی
ن م

توا
بی 
زیا
م ار

فر
  

6  
 

 قبل سال 5 به مربوط پرداختی مالیات مبلغ به مربوط مستندات

 

                

       به  مربوط شده پرداخت الحساب علی یا قطعی اجتماعی تامین بیمه)  حساب مفاصا(مستندات   7

  .سال قبل 5 
                

                  .ثابت داراییهاي ارزش تعیین جهت قانونی دفاتر کپی یا ها دارایی بیمه گواهی یا مالیاتی نامه اظهار  8

9  
 به مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري و مالی موسسات یا بانک سوي از اعتبار تایید اصل

                  ) دو شماره پیوست نمونه مطابق( گزار مناقصه

10  
جهت قراردادهاي مازاد بر مبلغ ده برابر ( قبل سال 5 به مربوط شده حسابرسی مالی صورتهاي

                  . ) نصاب معامالت بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات

H
SE

  

  ) 2و1(براي پیمانهاي گروه فقط                 )IMS( یا)  HSE-MS(یا )  ISO: 14000  و( OHSAS: 18000  معتبر گواهینامه داشتن  11

  )2و1(براي پیمانهاي گروه فقط                  و ارزیابی شناسایی خطرات و راهکارها HSE ، HSE PLANمستندات ارزیابی چارت سازمانی   12

سوابق  وHSE  انسانی، ارزیابی نیروي پیمانکار در چهار پروژه مشابه   HSEعملکرد حسن سوابق   13
  عملکرد آموزشی مناقصه کر

              
 4و  3،2،1براي کلیه پیمانها گروه 

  HSEمندرج در پیوست یک بخش 

بی 
زیا
م ار

فر
اتی
هیز

 تج
وان

ت
  

                  )آالت ماشین خرید فاکتور یا سند کپی( آالت ماشین و تجهیزات مالکیت به مربوط مستندات  14

                  )9 ردیف مستندات وجود عدم صورت در( آالت ماشین اجاره نامه موافقت ارائه  15

ی و 
ن فن

توا
رم 

ف
زي

 ری
امه

برن
  

16  
به ) مناقصه موضوع کار انجام براي مسئولیتها و تشکیالت ساختار ارائه(کلیدي کارکنان کفایت
                  . غیره و سوابق ، تحصیالت ، مشخصات همراه

 
  : امضاء و مهر مناقصه گر 
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  گـران مناقصه کیفـی ارزیابـی فرمهاي

  )گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي فرم این مشارکت درصورت( منعقده قرارداد اساس بر گران مناقصه کیفی ارزیابی استعالم -4 شماره جدول

  .گردد می تکمیل   .............................................. شرکت/  گزار مناقصه توسط فرم این : توجه

یف
رد

  

  عنوان معیارهاي ارزیابی کیفی
  

امتیاز خام 
  تخصیصی

A  
)100 ~ 0(  

  )بر حسب درصد B( درصد وزنی معیار در مناقصات مختلف 

  امتیاز کسب شده
A× B /100 

جداول ذیل اطالعات مورد نظر در 
  .درج گردد

  در کارهاي پیمانکاري

 20با برآورد اولیه کمتر از 
  برابر نصاب معامالت متوسط

 20با برآورد اولیه بیشتر از 
  برابر نصاب معامالت متوسط

  1فرم شماره           )سوابق اجرایی(دانش   تجربه و  1
  2فرم شماره           حسن سابقه در کارهاي قبلی  2
  3فرم شماره           مالی و اعتباري توان  3
4  HSE           4فرم شماره  
  5فرم شماره            توان تجهیزاتی  5
  7و  6فرم شماره          توان فنی و برنامه ریزي  6

  )0 ~ 100(امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار 
  تائید صالحیت کیفی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب 

  .امتیاز می باشد ........حداقل 
    

  .لحاظ صحیح بوده و متعهد می شود که تمام مدارك الزم را ارائه نماید رمناقصه گر اعالم می نماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمهاي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران از ه:  1تذکر 
  .ایجاد نخواهدکرد) ...................................  شرکت (قصه گزار مناقصه گر اعالم می نماید که تکمیل و ارائه این فرمها و مدارك مربوطه هیچگونه حق یا تعهدي در خصوص شرکت در مناقصه براي دستگاه منا:  2تذکر 
  .است الزامی مناقصه کار با مشابه تقریبا رشته حداقل در رتبه داشتن:  3 تذکر
  . پذیرد  می صورتHSE جدول امتیاز دهی نهایی مناقصه گران در زمینه جداول مربوطه و در نهایت مطابق  ، HSE صالحیت احراز:  4 تذکر
  .معیار جدید به معیارهاي ارزیابی کیفی امکان پذیرخواهد بودبا توجه به شرایط مناقصه اضافه کردن یک یا چند  در صورت لزوم وتشخیص مناقصه گزار و معیارهاي تعیین شده در جدول حداقل معیارها بوده و : 5 تذکر

 HSEماه از تاریخ انعقاد قرار داد نسبت به تامین حداقل مورد نظر نماینده کارفرما در بخش  6توسط برنده مناقصه، نامبرده موظف است حداکثر ظرف مدت  HSEدر ارزیابی ) 5(در صورت کسب امتیاز  کمتر از :  6تذکر 
  .کارفرما این مهم احراز گردد HSEاین دستورالعمل اقدام الزم را بعمل آورد تا در ارزیابی مجدد از سوي 
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  )اجرایی قسواب( تجربه ارزیابی
  

v مهم تذکرات و توضیحات  :  

  
چ یهده پیش از بازه زمانی یاد شده به سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهاي انجام ش 5اطالعات پیمانهایی که در جداول ذیل منعکس می گردد می بایست صرفاً در خصوص  -1

 .بنابراین از ارسال قراردادهاي غیر معتبر و خارج از این مدت اکیداً خودداري نمایید. ارزیابی نخواهند داشتعنوان مالك امتیاز دهی نخواهند بود و تاثیري در 

 .امتیازي داده نخواهد شد  مدارك و مستندات مثبته و مرتبط با پیمانها می بایست حتماً ضمیمه فرم گردند در غیر اینصورت صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و -2

 .صراً قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره نموده اید را ارسال و پیوست نماییدمنح -3

جداول درج نمایید  که داراي باالترین مبلغ می باشند را در در صورتیکه موضوع پیمانها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما ، مشابه می باشد به منظور کسب امتیازات باالتر ، اطالعات پیمانهایی را -4
ط به سه پیمان داراي باالترین مبلغ را در جداول درج در صورتیکه موضوع پیمانها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما ، غیر مشابه می باشد ، به منظور کسب امتیاز باالتر ، فقط اطالعات مربو  و

 .نمایید

        اي مقادیر کمتر ، امتیاز تجربه به تناسب کاهش حداکثر امتیاز در صورتی احراز می گردد که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و بر -5
 .می یابد

 .مدت ، مبلغ پیمان به وضوح در پیمان مشخص باشدکلیه پیمانهاي ارسالی می بایست بصورت خوانا و داراي مهر و امضاء طرفین باشند بطوریکه موضوع پیمان ، شماره پیمان ، مشخصات طرفین ،   -6

     بخش شرح کار پیمان نیز الزامیست و قید عنوان و موضوع کلی پیمان به تنهایی مورد قبول با توجه به لزوم مطابقت شرح کار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه ، ارسال -7
 .نمی باشد

 . و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشدتمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه می بایست با اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالی یا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد  -8

مدارك یا سایر اسناد دیگر از سوي شرکتهاي ) برابر اصل(مبنی بر لزوم بررسی صحت اسناد ارسالی ، ارائه اصل یا مصدق ) ..………………………شرکت ( در صورت درخواست مناقصه گزار  -9
 .متقاضی الزامی است

 .را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایند) اجرائی ابقسو( ودانش می بایست تمام ردیفهاي فرم ارزیابی تجربه) شرکتهاي متقاضی(مناقصه گران  -10
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  )1( شماره فرم
 

  )گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي فرم این مشارکت درصورت( منعقده قرارداد اساس بر گر مناقصه) یاجرای سوابق (دانش تجربه و  ارزیابی
 ) 4 شماره جدول از  1 ردیف به مربوط(                                                                                         

 
 

یف
رد

  

  نوع  کار  رشته کار  محل اجرا  شماره قرارداد/ موضوع قرارداد 

  تاریخ خاتمه کار  تاریخ شروع کار

  نوع مستندات
مبلغ قرارداد 

  )ریال(

  کار ماهیت
  )1(مشابه  )1

       مشابه"تقریبا )2
) 0,7(  

  مشابهغیر )3
        )0,3(  

  امتیاز
هر کار 

  25حداکثر 
 مجموع

)100-0(  
  سال  ماه   سال  ماه

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

    4مجموع امتیاز جهت درج در جدول شماره                                                                                                                          
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  :نحوه محاسبه امتیازات  - 1
  

  تعداد  شـــــــــــرح  ردیف
  پیمان 4 حداکثر  )امتیاز 25 پیمان هر حداکثر(مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل با مشابه رشته در پیمان  1
  پیمان 4و حداکثر  1حداقل   )مشابه رشته در پیمان امتیاز درصد70 پیمان هر ازاي به(مناقصه  موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل با مشابه "تقریبا رشته در پیمان  2
  پیمان 3 حداکثر  )مشابه  رشته در پیمان امتیاز درصد30 پیمان هر ازاي به(مناقصه  موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل مشابه با غیر رشته در پیمان  3
  . پیمان با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردي با رعایت شرایط فوق به نسبت مبلغ پیمان قبلی به مبلغ برآوردي موضوع مناقصه اعمال ضریب می شود  4

  .................  ) 100 تا 0 بین امتیاز(مدارك  و اسناد بررسی از پس گر مناقصه شده کسب امتیاز
 
 داشته باشد يدرصد مبلغ برآورد40مشابه با حداقل  "یباکار تقر یک یستیسال گذشته، مناقصه گر حداقل با5بر اساس قرارداد منعقده  یسوابق اجرائ یابیجهت ارز )1

 .شود یلحاظ م)یازامت 25(یازباشد حداکثر امت يمبلغ برآورد% 95حداقل ) یواقع یلنرخ تعد یا یقبل یمانهايپ یمتق یپس از اعمال  تورم جهت بروز رسان( مناقصه گر یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت )2

 25از  يکه درصد) ( bi(حاصله یازامت.باشد  يمبلغ برآورد% 95کمتر از ) یواقع یلنرخ تعد یا یقبل یمانهايپ یمتق یبروز رسانپس از اعمال  تورم جهت ( مناقصه گر  یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت )3
از  یـدکمتر کـه نبا ) یواقعـ  یلنـرخ تعـد   یا یقبل یمانهايپ یمتق یبا اعمال  تورم جهت بروز رسان( بروز شده مناقصه گران  است یقبل ردادمبلغ قرا) P(که .یدآ یبدست م bi=p/pest*25از فرمول  )باشد یم یازامت

 .باشد یمبلغ برآورد کارفرما در خصوص مناقصه مورد نظر م) Pest( همچنینمناقصه باشد) Pest( يدرصد مبلغ برآورد40

کشور به  یزيو برنامه ر یریتبخشنامه سازمان مد(آن یاصالح يو بخشنامه ها یرانوز یئته) 11/12/1381ه مورخ  23251ت / 48013شماره (یمانکارانپ یصو تشخ ينامه طبقه بند یینرشته کار بر اساس آ )4
شماره جمهور به  یسرئ يونظارت راهبرد یزيو بخشنامه معاون برنامه ر8/2/1386مورخ15300/100شماره   هکشور ب یزيو برنامه ر یریت،  بخشنامه سازمان مد 12/09/1384مورخ158657/ 101شماره 

 .توضیحات مندرج در آن محاسبه خواهد شد طبق جدول وآیین نامه طبقه بندي و تشخیص صالحیت پیمانکاري  در شده یینگروه تع دهیاز از یکیدر 26/4/1389مورخ  31395/100

از آن  بـر   ینسـبت  یـا و25آن حـداکثر  یازباشد که امت یم) یمانکارانپ یتصالح یصنامه  طبقه بندى و تشخ یینآ(شرح کار آن  در رشته مورد درخواست و با تشابه در عنوان مناقصه و يکار: مشابه کار :کار یتماه )5
از آن  ینسـبت  یاو5/17آن حداکثر یازباشد که امت یم) یمانکارانپ یتصالح یصنامه  طبقه بندى و تشخ یینآ(مورد درخواست   شتهدر ر يکار: مشابه"یباتقرکار  / شود یمحاسبه م  bi=p/pest*25اساس فرمول 

 ینسبت یاو5/7آن حداکثر یازباشد که امت می) یمانکارانپ یتصالح یصنامه  طبقه بندى و تشخ یینآ(درخواست   یرمورددر رشته غ يکار: مشابه یرکار  غ/ شود یمحاسبه م  bi=0.7*p/pest*25بر اساس فرمول 
 شود یمحاسبه م  bi=0.3*p/pest*25از آن بر اساس فرمول 

 .خواهد بود) 100تا  0امتیاز بین ( کسب شده مناقصه گر پس از بررسی اسناد و مدارك  امتیاز )6
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  )سوابق قبلی(تجربه  ارزیابی نمونه فرم

    پیمان موضوع  - 1
    پیمان شماره - 2
    پیمان انعقاد تاریخ - 3
    کارفرما نام  - 4
  : ............................................................فاکس                  /: ................................                               تلفن    کارفرما فاکس/ تلفن -5
    آدرس کارفرما - 6
    محل اجراي پیمان - 7
  .....................................لغایت  ................................  سال                                  از تاریخ  /ماه .....................  مدت پیمان  - 8
  ریال............................................................................ : ریال       به حروف ................................................. به عدد   )ریال ( مبلغ پیمان  - 9

  □جاري                                                                               □اتمام یافته     وضعیت پیمان - 10
توسط  امتیاز محاسبه شده 
  )تکمیل می گردد........................................ شرکت / این قسمت توسط  مناقصه گزار ( ...............  پیمانکار امتیاز  مناقصه گزار

  : امضاء و مهر مناقصه گر      
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 )قبلی سوابق کارهاي( حسن سابقه

           
   : مهم تذکرات و توضیحات 

 .را تکمیل و به همراه سایر مدارك مثبته ارائه نمایند  2بایست بخش الف فرمهاي شماره مناقصه گران می  )1

 .باشد) تجربه کاري وسوابق اجرائی(مشابه وغیر مشابه مندرج در فرم شماره یک "تقریبا/حسن سابقه کار بایستی مربوط به کارهاي مشابه )2

 .در امتیاز هر کار اعمال خواهد شد) 0,5ضریب (کار غیر مشابه -)0,8ضریب (مشابه  "ار تقریباک-)1ضریب (کار مشابه:نحوه اعمال ضریب جهت حسن سابقه کار )3

 .سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهاي انجام شده قبلی مالك امتیازدهی نخواهند بود  5اطالعات مربوط به پیمانهاي جداول صرفاً می بایست در خصوص  )4

        و یا کتبی از کارفرمایان قبلی  به هر یکی از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسط مناقصه گر ، مورد بررسی کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته و پس از استعالمهاي شفاهی اطالعات مربوطه )5
 .در خصوص پیمانهاي ذکر شده ، امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد 

 .ظرات کارفرمایان قبلی و با تشخیص مناقصه گزار تعیین خواهد شدامتیاز این بخش با توجه به ن )6

مطابق نمونه پیوست (ضروري است لذا فرم گواهی صدور حسن سابقه و زمانبندي پروژه   غیر فنی/ ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی شامل کیفیت کار انجام شده ، کفایت کادر فنی  )7
 .و به همراه پیمان مذکور ارسال گردد ه پیمانی می بایست تکمیلمربوط به هر سابق) شماره یک 

 .می بایست در گواهی مربوطه در بند فوق الذکر منعکس و به مهر و امضاء کارفرماي قبلی رسانده شودو زمانبندي پروژه  غیر فنی / نحوه کیفیت اجراي کار و کفایت کادر فنی  )8

مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز ، در صورت . هاي حسن سابقه می بایست بطو ر دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیري تکمیل گرددکلیه اطالعات مندرج توسط مناقصه گر در فرم )9
 .صه گر می باشدهد مناقعدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی کمیته فنی بازرگانی مناقصه گزار در اخذ استعالم از کارفرمایان قبلی ، بر ع

 

   و کفایت کادر خدماتی  15از در خصوص پیمان هاي خدمات پشتیبانی که نیاز به زمانبندي پروژه ندارد این ستون در امتیاز دهی خالی و به کیفیت اجراي کار حداکثر امتی
  .منظور شود  10امتیاز ) به جاي فنی ( 
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  )2(شماره فرم

  )4 شماره جدول از 2 ردیف به مربوط(  گذشته سال پنج در قبلی کارفرمایان امتیاز براساس قبلی کارهاي در گر مناقصه سابقه حسن ارزیابی         

یف
رد

  

  معیار عنوان
 ارزیابی امتیازات میانگین  قبلی کارفرمایان ارزیابی امتیازات

 سال 5در قبلی کارفرمایان
  )0 ~ 100( گذشته

A  

  معیار وزنی درصد
)B کسب امتیاز  )درصد حسب بر 

  چهارم کار  سوم کار  دوم کار  اول کار  شده
  اريدر کارهاي پیمانک

  ارزیابی کارفرمایان  1
  قراردادهاي قبلی

  )در خاتمه قرارداها(

                کیفیت کار

                کفایت کارکنان کلیدي  2

                رعایت زمانبندي  3

 در قبلی کارفرمایان ارزیابی امتیازات میانگین اساس بر ، پیمانکار سابقه حسن ارزیابی:  1 تذکر          :خالصه موضوع قرارداد
 صورت) سابقه و تجربه امتیاز محاسبه جدول در شده ارزیابی کارهاي خصوص در( گذشته سال 5
  .گیرد می

 تشخیص با و قبلی کارفرمایان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق ردیفهاي براي امتیاز:  2 تذکر
  .شد خواهد تعیین گزار مناقصه
 خاتمه و کار حین( ارزیابی و کار پایان گواهینامه ، ها رضایتنامه اصل برابر تصویر ارائه:  3 تذکر

 اهداف تحقق ، کلیدي کارکنان کفایت ، شده انجام کار کیفیت لحاظ با( قبلی کارفرمایان) قرارداد
  .است الزامی)  پروژه اجراي سرعت و سازمانی
 حداکثر و امتیاز 25)  1 ردیف موضوع( کلی رضایت مفاد با مبتنی رضایتنامه هر امتیاز:  4 تذکر
  . باشد می 100 ردیف امتیاز
  .شود می محاسبه 0,5 مشابه غیر کار 0,8 مشابه تقریباً کار 1 ضریب با مشابه کار:  5 تذکر
مستند به مکاتبات شرکت ویا مراجع قانونی در ... به ازاي هرگونه اخطار شکایت و:  6 تذکر

  .امتیاز این بخش میشود 20دوسال منتهی به تاریخ مناقصه باعث کسر 
در این ) 6پس از اعمال امتیاز منفی به استناد تذکر(50در صورت کسب امتیاز زیر :  7 تذکر

  .گر از روند ارزیابی کیفی حذف خواهد شدبخش ، مناقصه 
 25(ي حداکثر امتیاززمانبند یترعادرصورت انجام هرپیمان در موعد مقرر شاخص :8تذکر

  .ودر صورت تاخیر  این امتیاز به تناسب مدت تاخیر کاهش می یابد) امتیاز براي هر پیمان

  :سال انجام  

          :نام کامل کارفرما 

          :تماس شماره تلفن 

  :تاریخ استعالم ارزیابی کارفرمایان قبلی 

        

            :نام ، سمت و امضاء اقدام کننده استعالم 

  4 شماره جدول 2 ردیف درامتیاز  درج  .) ~ 100( پیمانکار امتیاز جمع
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   هاي قبلیپیماندر فرم حسن سابقه نمونه         .              گرددمی بایست تکمیل  مناقصه گراین بخش توسط : بخش الف 

    نام مناقصه گر -1
     پیمان موضوع  -2
    پیمان شماره -3
  ریال................................................................................................................ : ریال                    به حروف ................................................. به عدد   )ریال ( مبلغ پیمان  -4
    کارفرما نام  -5

   تماس و آدرس تلفن -6
  ..........  : ...........................................................................................................................تلفن هاي دستگاه نظارت 

  ......................................................................                                              : .................................................................................آدرس کارفرما 
    محل اجراي پیمان -7
  .....................................لغایت  .  ...............................سال                                      از تاریخ .....................   مدت پیمان  -8
    )ریال ( مبلغ پیمان  -9

  . تکمیل می گردد ....................................شرکت / مناقصه گزار  بخش توسط این: بخش ب 

  ) ... امتیاز حداکثر( پروژه  زمانبندي رعایت  ) ...امتیاز  حداکثر(   فنی غیر/ فنی کادر کفایت  ) ...امتیاز  حداکثر(پیمان  کار اجراي کیفیت

        □  )                                  امتیاز   ...( عالی   □   )                                    امتیاز   ...( عالی   □     )                                   امتیاز  ...( عالی 
  □                                    )امتیاز  ...( خوب   □   )                                    امتیاز  ...( خوب   □      )                                  امتیاز ...( خوب 

    □                                ) امتیاز   ... (متوسط   □            )                         امتیاز   ...(متوسط   □       )                              امتیاز  ...(متوسط 
  □      )                             امتیاز  0( ضعیف   □     )                                 امتیاز  0( ضعیف   □    )                                 امتیاز  0( ضعیف 

  ...  :  امتیاز سقف ......    ................................................فنی و زمانبندي پروژه   غیر /فنی کادر کفایت ، پیمان کار اجراي کیفیت معیارهاي خصوص در شده محاسبه امتیاز مجموع

  : امضاء و مهر مناقصه گر 
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 ارزیابی توان مالی مناقصه گران

  : توضیحات و تذکرات مهم     
  

 .را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند 3مناقصه گران می بایست فرم شماره  -1

 .باشد و سالهاي قبل از آن مالك امتیاز نخواهد بودسال گذشته  5اطالعات ارائه شده صرفاً می بایست مربوط به  -2

 .ضروریست) گواهی مالیات پرداختی در پنج سال اخیر ( ارائه مستندات مرتبط ) 1(در خصوص ستون  -3

 .می باشد سال گذشته ضروري 5حساب تامین اجتماعی یا گواهی تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در  ارائه مفاصا) 3(در خصوص ستون  -4

 .سال گذشته ضروري می باشد 5ارائه اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در ) 5(در خصوص ستون  -5

 .درآمد مستند به صورت وضعیتهاي قطعی و ممهور به مهر سازمان مالیاتی می باشد)) درآمد ناخالص ساالنه(( منظور از  - 6

همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر میزان دارائیهاي ثبت شده . دارائیهاییست که مستند به اظهارنامه هاي مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیهاست)) بتداراییهاي ثا(( منظور از  -7
 .در دفاتر قانونی مناقصه گر نیز قابل قبول خواهد بود

وسسات مالی و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه ، جهت ارزیابی توان مالی الزامی است و حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شد ارائه حداقل یکی از مدارك فوق و یا تائید اعتبار بانک یا م -8
ذکر است ارزیابی توان مالی بر اساس اطالعات  شایان. ابدکه مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردي مناقصه باشد ، در غیر اینصورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می ی

 .حداکثر پنج سال گذشته تعیین می شود

 :روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل می باشد  •

Pest = مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر   
P =  ذیلباالترین مبلغ محاسبه شده جدول  

    IF Pest ≤ P                   در نظر گرفته می شود) 100(حداکثر امتیاز توان مالی مناقصه 
                                                                       

                                                                                                           ۱۰۰  × Pest /P  = امتیاز               IF P < Pest     
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 )4 شماره جدول از 3 ردیف به مربوط(  اعتباري و مالی توان ارزیابی: 3 شماره فرم

  
 
  Pest / P  =                     P < Pest×       100   و              If Pest  ≤   P                  100     )امتیاز حداکثر( / مناقصه برآورد مبلغ  =   Pest /فوق جدول در شده محاسبه مبلغ باالترین=  P       :  مالی توان شاخص باالترین     .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  : باشد زیر مقادیر از یکی از کمتر یا و معادل مناقصه اولیه برآوردي مبلغ که شود می احراز صورتی در اعتباري و مالی توان حداکثر:  1تذکر 
  متوسط ساالنه مالیات برابر پنجاه - الف            

   شده پرداختقطعی یا علی الحساب  اجتماعی تامین بیمه برابر هفتاد - ب             
  ساالنه ناخالص درآمد برابر سه -ج              
  پنج برابر دارایی هاي ثابت -د              
  تا سقف مبلغ معامله  معتبر اعتباري و مالی موسسات یا و بانک سوي از صادره اعتبار تائید - ه              

  .باشد می الزامی جدول این در درخواستی مدارك شده مصدق رونوشت ارائه:  2 تذکر   
  .دارد را)  امتیاز بیشترین و(  مقدار بیشترین که شد خواهد انجام ردیفی اساس بر امتیازدهی و است الزامی اعتباري و مالی توان ارزیابی جهت جدول این 4 الی 1 ردیفهاي به مربوط مدارك از یکی حداقل ارائه:  3 تذکر   

یف
رد

 

 عنوان معیار
  سال گذشته 5متوسط  سال

 )کل پرداخت هاي پروژه(
  عدد مالك مقایسه

1389 1390 1391 1392 1393 

 = a = 50 X a         )ریال( مالیات ساالنه بر اساس تائید اداره مالیاتیمبلغ  1

2 
مبلغ بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب 

 = b           )ریال(پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی 
70 X b = 

3 
درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهاي مبلغ 

 = c           )ریال(موقت مورد تائید کارفرماي مربوطهقطعی و 
3 X c= 

4 
مستند به اظهارنامه مالیاتی یا ،  درائیهاي ثابتمبلغ 

 = d           )ریال(گواهی  بیمه دارائیها یا دفاتر قانونی سال قبل
5X d = 

5 
اعتبار صادر شده از طرف بانکها یا موسسات مالی  تایید

 = e           و اعتباري معتبر 
1X e= 

 = A( A( 5الی  1در ردیفهاي  "عدد مالك مقایسه "بیشترین عددمربوط به ستون    
 = C( C( مبلغ برآورد اولیه کارهاي موضوع مناقصه   

   4جدول شماره  3درج در ردیف     [100 × (A/C) ] =  مالی و اعتباري پیمانکار امتیاز توان (100 ~ 0)   
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 )4 شماره جدول از 4 ردیف به مربوط(   گر مناقصه  HSEارزیابی  امتیاز و معیارها

همچنین نحوه امتیاز دهی به هـر معیـار و مـدارك    . معیارهاي ارزیابی کیفی و میزان وزن آنها با توجه به گروه بندي پیمان هاي موجود در پیوست دستورالعمل، به شرح جدول ذیل می باشد
   . ارائه گردیده استدر هر گروه  "هاي بدون سوابق قبلیشرکت هاي با سوابق قبلی و شرکت "بر اساس مورد نیاز نیز ذیالً و به ترتیب هر یک از معیارها 

  مناقصه گرHSE میزان امتیازات هر یک از معیارهاي ارزیابی : جدول اصلی

ف
ردی

  

  شرح

  )b(ضریب وزنی هر معیار 
  امتیاز اکتسابی

  هر معیار 
)a(  

  امتیاز تراز شده  
(A)×( B) /100  

  )1طبق پیوست ( پیمان هاي گروه
1  2  3  4  

با 
  سوابق

  بدون
  سوابق

  با
  سوابق

  بدون
  سوابق

با 
  سوابق

  بدون
  سوابق

با 
  سوابق

  بدون
  سوابق

    1طبق جدول  -  -  -  -  18  10  25  15  سیستم مدیریت  ١

    2طبق جدول  -  -  -  -  HSE  5  8  5  9ارزیابی چارت سازمانی   ٢

  HSE  15  25  25  45  30  100  35  100ارزیابی نیروي انسانی   ٣
  طبق جداول

 2-3یا  3-1
  

   4طبق جدول  -  60  -  60  -  25  -  20  در پیمانهاي قبلی HSEارزیابی حسن عملکرد   ٤

   5طبق جدول  -  5  -  10  -  15  -  15  ارزیابی عملکرد آموزشی مناقصه گر  ٥

ارزیابی مناقصه گر در خصوص شناسایی خطرات و   ٦
  راهکارهاي اصالحی در دو پروژه اخیر

   6طبق جدول  -  -  -  -  -  5  -  5

٧  HSE Plan 25  42  15  28  -  -  -  -  7طبق جدول   

      100  100  100  100  جمع کل
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  )2و  1 هاي پیمان هاي گروهجهت صرفاً (ارزیابی سیستم مدیریت   4-1
  

  :نحوه ارزیابی معیار سیستم مدیریت به شرح ذیل می باشد
 )2و  1صرفاً گروه هاي (ارزیابی سیستم مدیریت : 1جدول 

 

 
  .امتیاز تعلق می گیرد 100معیار امتیاز دهی به شرح یکی از حاالت ذیل می باشد و حداکثر : معیار امتیاز دهی

v سیستم مدیریت زیست محیطی  :حالت اول(ISO14001) )50 امتیاز(  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و(OHSAS18001) )50 امتیاز( 

v سیستم مدیریت یکپارچه  :حالت دوم(IMS) )100 امتیاز( 

v سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست  :حالت سوم(HSE-MS) )100 امتیاز( 

  .هاي معتبر در هر مورد الزامی می باشدارائه گواهینامه :  1 تبصره
  .شرکت الزامی است HSEارائه تصویر نظامنامه، خط مشی و آخرین گزارش ممیزي خارجی :  2 تبصره

 90صد و بخـش اجـرا بـه میـزان     در 10مناقصه گرانی که به صورت کنسرسیوم می باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان : 3صرهتب
  .درصد در ارزیابی موثر می باشند

  گواهی نامه سیستمهاي مدیریتی اخذ شدهلیست 
  امتیاز کسب شده  تاریخ اعتبار  نام شرکت گواهی دهنده  نام سیستم مدیریتی  ردیف

1          
2          
3          
4          

    جمع
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  )2و  1 هاي صرفاً پیمان هاي گروه(HSEارزیابی چارت سازمانی    4-2
  

  :نحوه ارزیابی معیار چارت سازمانی و زیر معیارهاي آن به شرح ذیل می باشد
 )2و  1صرفاً گروه هاي (زیر معیارهاي ارزیابی چارت سازمانی : 2جدول

  امتیاز کسب شده  پارامتر  ردیف
    در ساختار سازمانی HSEجایگاه   1
   نحوه استقرار نفرات در سازمانی  2

      جمع  

  
  .امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است 100حداکثر : معیار امتیاز دهی

  ):امتیاز 50(در ساختار سازمانی HSEجایگاه  •
  )امتیاز 30(در ساختار سازمانی شرکت  HSEوجود واحد   ○
  )امتیاز 10(مستقیماً زیر نظر مدیر عامل یا نماینده تام االختیار  HSEقرار داشتن واحد   ○
  )امتیاز HSE )10داشتن سه بخش جداگانه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساختار   ○

 )امتیاز HSE )50استقرار نفرات بر روي چارت سازمانی  •

  )امتیاز HSE )20رئیس ○
  )امتیاز 10(مسئول ایمنی    ○
  )امتیاز 10(مسئول بهداشت    ○
  )امتیاز 10(مسئول محیط زیست    ○

درصد در ارزیابی  90 درصد و بخش اجرا به میزان 10مناقصه گرانی که به صورت کنسرسیوم می باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان  :تبصره

  .موثر می باشند
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  HSEارزیابی نیروي انسانی  4-3
  

  :به شرح ذیل می باشد 2-3و  1-3مطابق جداول   HSEنحوه ارزیابی نیروي انسانی 

 )2و  1گروه هاي ( HSEزیر معیارهاي ارزیابی نیروي انسانی : 1-3جدول 
  امتیاز کسب شده  شرح  ردیف

    HSEمسئول   1
   HSEسایر کارکنان شاغل در بخش   2
      جمع

  .امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است 100حداکثر : معیار امتیاز دهی
 ):امتیاز HSE )40صالحیت مسئول  •

  پیمانکــاران بــا توجـــه بــه موضــوع مناقصـــه     HSEفــارغ التحصـــیل در رشــته هــاي کارشناســـی، کارشناســی ارشــد و دکتـــراي رشــته منــدرج در پیوســت دســـتورالعمل         : تحصــیالت مــرتبط  ○
  )امتیاز 16(

  )امتیاز HSE )16سال سابقه مفید به عنوان مسئول  7داشتن حداقل ○
  )امتیاز HSE )8توسط مسئول  HSEگذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط با ○

 ):امتیاز 60(مطابق با چارت سازمانی  HSEصالحیت سایر کارکنان شاغل در  •

o  کارکنان تمام وقت با تحصیالت مرتبط با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  امتیاز 20نفر و به ازاي هر نفر  3حداکثر  
o  کارکنان پاره وقت با تحصیالت مرتبط با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  امتیاز 10نفر و به ازاي هر نفر  2حداکثر  
o  کارکنان تمام وقت با تحصیالت نیمه مرتبط  با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  امتیاز 5نفر و به ازاي هر نفر  2حداکثر  
o  کارکنان پاره وقت با تحصیالت نیمه مرتبط با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE امتیاز 5/2نفر و به ازاي هر نفر  1دن دوره هاي آموزشی مرتبط حداکثر داراي سابقه فعالیت در این حوزه و گذران 

  .باشد امتیاز می 60و حداکثر  4تا ردیف  1اولویت اعطاي امتیاز براي سایر کارکنان به ترتیب از ردیف : توجه
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 )4و  3گروه هاي ( HSEزیر معیارهاي ارزیابی نیروي انسانی : 2-3جدول
  امتیاز کسب شده  شرح  ردیف

   با مدرك تحصیلی مرتبط HSEداشتن نماینده   1
      جمع

  .امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است 100حداکثر : معیار امتیاز دهی
 )امتیاز 100(با مدرك تحصیلی مرتبط  HSEپیمانکاران و با داشتن نماینده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل  •

 )امتیاز 70(با مدرك تحصیلی نیمه مرتبط  HSEپیمانکاران و با داشتن نماینده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل  •

  )امتیاز 30(با مدرك تحصیلی غیرمرتبط  HSEپیمانکاران و با داشتن نماینده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل  •

  :موارد زیر الزامی است HSEدر ارزیابی نیروي انسانی 
 . حداقل مدرك تحصیلی قابل ارزیابی فوق دیپلم می باشد .1

  . کپی مدرك تحصیلی برابر اصل شده، رزومه و گواهینامه دوره هاي آموزشی افراد تمام وقت و پاره وقت ارسال گردد .2
  پیمانکاران با توجه به موضوع مناقصه HSEلعمل فارغ التحصیل در رشته هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و مطابق دستورا: تحصیالت مرتبط .3
  .پیمانکاران نمی باشد HSEفارغ التحصیل در سایر رشته هاي مهندسی که مطابق دستورالعمل : تحصیالت نیمه مرتبط .4
  .کپی لیست بیمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پیوست گردد .5
  .راضی در این خصوص پذیرفته نمی شودمدارك ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و هیچگونه اعت .6

  .می باشند روثـدر ارزیابی م 90درصد و بخش اجرا به میزان  10مناقصه گرانی که به صورت کنسرسیوم می باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان  :تبصره

  در پروژه هاي قبلی معرفی شده توسط مناقصه گر جهت ارزیابی کیفی HSEارزیابی حسن عملکرد    4-4
بنابراین الزم است مناقصه گر این فرم را به کارفرمایان قبلی خود ارائه . این دستورالعمل براي چهار پروژه قبلی تعیین می گردد HSE-FO-107/1(0)-92گران براساس فرم شماره  ارزیابی تجربه عملی مناقصه

  .و پس از تکمیل و تأیید آن به همراه سایر اسناد مناقصه ارائه نماید
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  گر در پروژه هاي قبلی معرفی شده توسط مناقصه HSEامتیاز اکتسابی حسن عملکرد : 4جدول
  

  امتیاز کسب شده  کارفرما HSEشماره و تاریخ رضایتنامه از   تاریخ خاتمه  نام و نشانی کارفرما  عنوان چهار پروژه قبلی  ردیف
1            
2            
3            
4            

    جمع

  
  :معیار امتیاز دهی

 مورد 4گواهی حسن سابقه  •

  امتیاز  25به ازاء هر رضایت نامه از کارفرماي قبلی حداکثر تا  •
 .ارائه مستندات مربوط به رضایت نامه از کارفرماي قبلی الزامی است •

  ).به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم. (اشندمی ب) مجري(شرکت هایی که اجراي کار را به عهده دارند  /در شرکت هایی که به صورت کنسرسیوم می باشند مالك قضاوت، میانگین امتیاز شرکت :1توجه

. شرکت دریافـت و ارائـه نمایـد    HSEرا براي کلیه پروژه ها از امور  HSEچنانچه مناقصه گر در پنج سال گذشته در شرکت ملی گاز ایران در یک یا چند پروژه فعالیت داشته، ضروریست گواهی حسن سابقه  :2توجه
  .طبعاً در ارزیابی اولویت با گواهی حسن سابقه مناقصه گر در این   پروژه ها می باشد

  ما آن پروژه رسیده باشدباشد، الزم است گواهی حسن انجام عملکرد به تایید باالترین مقام کارفر در صورتی که حسن عملکرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شرکت ملی گاز می:3توجه
  گواهی حسن انجام کار

ــماره     ــرم شــ ــتاره در فــ ــا عالمــــت ســ ــهاي مشــــخص شــــده بــ ــایی کــــه جهــــت    HSE-FO-107/1(0)-92مناقصــــه گــــر الزم اســــت بخشــ ــروژه هــ ــرفاً بــــراي پــ ــه و صــ   را بــــه صــــورت جداگانــ
بایسـت درخصـوص    الزم بذکر است اطالعات مربوط به پیمانهاي جـداول ذیـل صـرفاً مـی    . کارفرماي پروژه مزبور به همراه سایر مدارك ارائه نماید HSEارزیابی کیفی معرفی نموده تکمیل و پس از تأیید توسط مسئول 

  .سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمان هاي انجام شده قبل از آن، مالك امتیازدهی نخواهند بود 5پیمان هاي 
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  جام کارگواهی حسن ان
 HSEدر خصوص پیمان قبلی مناقصه گر از نظر )رضایت نامه(گواهی حسن انجام کار

  )این قسمت توسط مناقصه گر تکمیل گردد(
 : کارفرما 

 ماه:                           مدت پیمان :محل اجراي پیمان : موضوع پیمان 

  :مبلغ پیمان  :نام نماینده کارفرما
 ریال                                                        

  :HSEهزینه 
  ریال      

 :آدرس کارفرما   :تلفن کارفرما 

  )کارفرماي پروژه تکمیل گردد HSEلطفاً این قسمت توسط مسئول (شاخصهاي امتیازدهی از سوي کارفرما 
  1آیا در مدت اجراي پیمان، پیمانکار حادثه مهم  در پیمان HSEکفایت کادر   در پیمان HSEکیفیت رعایت معیارهاي 

  محیطی داشته است؟ بهداشتی، ایمنی و زیست 
  £)امتیاز8(عالی

  £)امتیاز6(خوب 
  £)امتیاز4(متوسط
 £)امتیاز0(ضعیف

  £)امتیاز8(عالی
  £)امتیاز6(خوب
  £)امتیاز4(متوسط
 £)امتیاز0(ضعیف

  £)صفرامتیاز(بلی
 £)امتیاز9(خیر 

  25: سقف امتیاز  :         مجموع امتیاز محاسبه شده 

  ):               یا نماینده کارفرما HSEمسئول (محل مهر و امضاءتائید کننده
  
  

HSE-FO-107/1(0)-92  
  .تعریف شده است HSE-IN-104 در دستورالعمل گزارشات عملکرد و حوادث شرکت ملی گاز ایران به شماره: حادثه مهم.1

هـاي قبلـی شـرکت     ، نتایج ارزیابی عملکرد مناقصه گرانی که در پیمـان HSE-CH-106و چک لیست مربوطه به شماره  HSE-IN-106پیمانکاران به شماره  HSEبر این اساس مطابق دستورالعمل ارزیابی عملکرد 
  .نتایج ارزیابی عملکرد جهت تصویب براي مدیرعامل شرکت ارسال گردد.مناقصه گران براي مناقصات آتی اعمال خواهد گردید HSEفعالیت داشته اند در ارزیابی 
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  ارزیابی عملکرد آموزشی مناقصه گر  4-5
موزشـی مناقصـه گـر در    بدین منظـور عملکـرد آ  . کارکنان نشان دهدHSEگر میزان اهتمام خود را به امر آموزش  الزم است مدیریت مناقصه HSEبا توجه به اهمیت موضوع آموزش کارکنان در استقرار فرهنگ 

توسـط کارفرمایـان    HSE-FO-107/2(0)-92بدین منظور الزم است فرم شـماره  . می باشد که بصورت جدول ذیل ارزیابی  می گردد HSEپروژه هاي قبلی شاخصی براي سنجش میزان شناخت اهمیت آموزش 
  .قبلی تأیید و به همراه سایر اسناد ارائه گردد

  
  امتیاز اکتسابی عملکرد آموزشی مناقصه گر در پروژه هاي قبلی معرفی شده توسط مناقصه گر: 5جدول                                    

  امتیاز کسب شده  پارامتر  ردیف
    سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلی  1

    جمع
  

  :نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است امتیاز منظور می گردد و 100حداکثر : معیار امتیاز دهی
v  2و  1براي گروه هاي:  

  )امتیاز 2,5به ازاء هر یک ساعت آموزش (سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی §
v  4و  3براي گروه هاي:  

  )امتیاز 5به ازاء هر یک ساعت آموزش (سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی §
مناقصه گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبور را به . الزامی است SE-FO-107/2(0)-92کارفرماي قبلی طبق فرم   HSEارائه تأییدیه نفر ساعت آموزشی از سوي واحد : 1تبصره

الزم بـذکر اسـت   . کارفرماي پروژه مزبـور بـه همـراه سـایر مـدارك ارائـه نمایـد        HSEیید توسط مسئول صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هایی که جهت ارزیابی کیفی معرفی نموده تکمیل و پس از تأ
  . د بودسال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمان هاي انجام شده قبل از آن، مالك امتیاز دهی نخواهن 5بایست درخصوص پیمان هاي  اطالعات مربوط به پیمانهاي جداول ذیل صرفاً می

  .ارائه لیست دوره هاي آموزشی و تصویر گواهینامه هاي مذکور الزامی است: 2تبصره
  ).به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم. (می باشند) مجري(شرکتهایی که اجراي کار را به عهده دارند / در شرکت هایی که به صورت کنسرسیوم می باشند مالك قضاوت، میانگین امتیاز شرکت:3تبصره
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  تأییدیه دوره هاي آموزشی در پروژه هاي قبلی
 گواهی تأییدیه برگزاري دوره هاي آموزشی در پروژه هاي قبلی

  )این قسمت توسط مناقصه گر تکمیل گردد(
 : کارفرما 

 مدت پیمان :محل اجراي پیمان : موضوع پیمان 

  :هزینه هاي آموزشی :نام نماینده کارفرما
 :کارفرما آدرس   :تلفن کارفرما 

  )یا نماینده کارفرماي پروژه تکمیل گردد HSEاین قسمت توسط مسئول (
.........................................................  اجراي پیماندر طول ..................................................................پیمانکار پروژه  ............................................................بدینوسیله تأیید می گردد شرکت

    .لیست عناوین آموزشی به شرح ذیل می باشد.  ساعت سرانه آموزشی جهت کارکنان شاغل در پروژه مزبور برگزار نموده است
  
1-  
2-  
3-  
4-  

  
  ):               یا نماینده کارفرما HSEمسئول (محل مهر و امضاءتائید کننده

HSE-FO-107/2(0)-92  
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  )2و  1صرفاً پیمان هاي گروه (پروژه اخیر   در دو HSEارزیابی مناقصه گر در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهاي اصالحی   4-6
  

بدین منظور نحوه عملکرد . ملی گاز ایران الزم است مناقصه گران میزان توانایی خود را در این زمینه نشان دهند با توجه به اهمیت شناسایی خطرات و راهکارهاي پیش گیري و کنترل آنها در پروژه هاي شرکت
  .یین می گرددمناقصه گر در دو پروژه اخیر با توجه به معیارهاي امتیاز دهی ذیل تعیین و در جدول ثبت و امتیاز کل اکتسابی مناقصه گر در این بخش تع

  
  )2و  1صرفاً گروه هاي (اکتسابی از مناقصه گر در خصوص شناسایی خطرات و راهکارهاي اصالحی امتیاز: 6جدول

  جمع امتیاز کسب شده  2امتیاز پروژه   1امتیاز پروژه   پارامتر  ردیف
        شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  1
        کنترل خطرات  2

        جمع

  
  :معیار امتیاز دهی

  :امتیاز تعلق می گیرد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر خواهد بود 50گردد و به ازاء مستندات هر پروژه حداکثر امتیاز منظور می  100حداکثر 
  )امتیاز 20(شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک براي هر پروژه  •

  )امتیاز 5(داشتن دستورالعمل ها و روش هاي اجرایی مربوط به شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک   ○
  )امتیاز 5(رد استفادهروشهاي مو  ○
  )امتیاز 5(جامع بودن  ○
  )امتیاز 5(مستند سازي  ○

  )امتیاز 30(کنترل خطرات و رفع عدم انطباقها در هر پروژه •
  )امتیاز 5(داشتن هدف و برنامه براي کنترل خطرات   ○
  )امتیاز 5(ارتباط برنامه هاي کنترلی با خطرات شناسایی شده و اولویت بندي ریسک   ○
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  )امتیاز 5(سازي مستند   ○
  )امتیاز 5(اجرایی شدن کنترل ها   ○
  )امتیاز 5(ارزیابی اثر بخشی کنترل ها   ○
  )امتیاز 5(ارزیابی مجدد ریسک بعد از اعمال کنترل ها   ○
  .ارائه مستندات مربوط به شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و کنترل خطرات الزامی است :1تبصره
  ).به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم.(می باشند) مجري(شرکتهایی که اجراي کار را به عهده دارند /کنسرسیوم می باشند مالك قضاوت، میانگین امتیاز شرکتدر شرکتهایی که به صورت :2تبصره

  
  
  )2و  1صرفاً گروه هاي (در پیمان موضوع مناقصه  (HSE Plan) ارزیابی طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست  4-7
  

ــ  ایــن طــرح صــرفاً    گــر ده میــزان آگــاهی مناقصــهبــه عنــوان مبنــایی بــراي ارزیــابی نظــام مــدیریت بهداشــت،ایمنی و محــیط زیســت پیشــنهادي مناقصــه گــر در زمــان اجــراي مفــاد پیمــان بــوده و نشــان دهن
موضوعات کلی طرح نیـز بـر اسـاس    . واقعی پیش بینی و در قیمت خود لحاظ می نماید را بصورت HSEپیمان می باشد اینکه چگونه مناقصه گرفعالیت ها و هزینه هاي مربوط به رعایت موازین  HSEاز الزامات 

، می بایست از سوي مناقصه گر در صورت برنده شدن در مناقصه پیشنهاد شده و به صورت کامل، همراه بـا جزئیـات بـه    HSE Planبه هرحال . آمده و امتیاز بندي شده است 7همین گزارش در جدول شماره 
  . تگاه نظارت برساندتأیید دس

بدین منظور . خود را در این زمینه نشان دهنددر شناسایی خطرات و راهکارهاي پیش گیري و کنترل آنها در پروژه هاي شرکت ملی گاز ایران بوده و الزم است مناقصه گران میزان توانایی  HSE Planاهمیت 
  .ه به معیارهاي امتیاز دهی ذیل تعیین و در جدول مربوطه در این بخش درج می گرددمناقصه گر در پیمان موضوع مناقصه با توج HSE Planامتیاز 
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  )2و  1صرفاً گروه هاي (در پیمان موضوع مناقصه  HSE PLANامتیاز اکتسابی در خصوص : 7جدول 
  

  حداکثر  سرفصل  HSEعناصر   ردیف
  امتیاز اکتسابی  امتیاز 

    4  از طریق رهبري HSEتعهد به جنبه هاي   رهبري و تعهد  1-1  1

2  
2-1  

  خط مشی و اهداف استراتژیک
    3  مستندات خط مشی

    HSE  3اهداف استراتژیک   2-2

3  

3-1  

ها، منابع، استانداردها، مدارك  سازمان، مسئولیت
  و مستندات

   HSE 3ساختار سازمانی براي مدیریت 
   HSE 4مدیران، سرپرستان و مسئوالن شرایط بحرانی  HSEآموزش   3-2
   HSE  4آموزش عمومی   3-3
   4  حصول اطمینان از صالحیت افراد  3-4
   4  فرایند مدیریت پیمانکاران  3-5
   HSE 4استانداردهاي  3-6

٤  

4-1  

  مدیریت ریسک

   4  ارزیابی ریسک و چگونگی مواجهه با آن
   4  خطرات بهداشتی  4-2
   4  خطرات ایمنی و تجهیزات حفاظت فردي  4-3
   4  خطرات حمل و نقل  4-4
   4  خطرات زیست محیطی  4-5
   4  خطرات امنیتی  4-6
   4  خطرات مسئولیت اجتماعی  4-7

٥  
5-1  

  برنامه ریزي و روش ها
   HSE  4نظامنامه عملیاتی 

   3  یکپارچه سازي زیرساخت ها و تجهیزات  5-2
   4  مدیریت تغییر  5-3
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   4  برنامه ریزي واکنش در شرایط اضطراري  5-4

6  

6-1  

  اجرا و پایش عملکرد

   4  و پایش شاخص هاي فعال کاري HSE-MSاجراي 
   HSE  4شاخص هاي عملکردي   6-2
   HSE  4پایش عملکرد   6-3
   HSE 4تحقیق و پیگیري حوادث   6-4

7  
7-1  

 و بازنگري مدیریت HSEممیزي هاي 
   4  و پیگیري ها HSEممیزي هاي 

   4  بازنگري مدیریت  7-2
    100  جمع
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  )فعالیت هاي قابل واگذاري( HSEاز دیدگاه گروه بندي پیمان ها :  HSEیک مربوط به بخش پیوست 
  

  گروه  عناوین پیمان  نوع پیمان

ي 
ها
لیت
عا
ف

 و
ی
رای

اج
  

 
از
 س
 و
ت
اخ
س

  

عملیات عایق بندي صنعتی، بنائی / عملیات رنگ آمیزي و سندبالست/ EPCو  C ،PCاز جمله پیمان هاي  (CONSTRUCTION)کلیه فعالیتهاي مربوط به ساخت و ساز 
خدمات زمین / خوردگیحفاظت از / نقشه برداري/ خدمات جوشکاري/  خدمت عایق کاري، حلبی سازي/ تعویض پوشش/ عملیات طناب بندي و داربست بندي/ صنعتی
 جاده سازي/ حفاري/ شناسی

1  

ت
را
می
تع

و 
ي 
ار
رد
ه ب
هر

ي، ب
ار
هد

نگ
  

امور خدمات مکانیک / خدمات راهبري تأسیسات و سیستم هاي گرمایش و سرمایش و تهویه و خدمات تعمیراتی و عمومی/ امور خدمات مکانیک تأسیسات ذخیره سازي
خدمات و راهبري / لمبه ها، پمپ هاامور خدمات مکانیک ت/ امور خدمات مکانیک مولدهاي برق/ امور خدمات مکانیک توربین ها، کمپرسورها و ژنراتورها/ تجهیزات حفاري

خدمات سرویس وسایط نقلیه، تعمیرات عمومی / خدمات تعمیرات تخصصی وسایط نقلیه سنگین، فوق سنگین، ویژه و ماشین هاي متحرك ساختمانی و جرثقیل/ آسانسورها
امور خدمات جوشکاري و تعمیرات / امور خدمات مکانیک شیرآالت و اتصاالت /امور خدمات عایق ها و رنگ ها...)/ صافکاري، نقاشی، رادیاتورسازي، باطري سازي و (سبک 

خدمات تعمیر و نگهداري ساختمان هاي اداري، منازل سازمانی و مجتمع / امور خدمات فلزکاري/ امور خدمات ریخته گري/ امور خدمات تراشکاري/ HOT TAPخطوط لوله و 
/ امور خدمات مولدهاي برق/ خدمات تخلیه و بارگیري فراورده هاي نفتی و گازي/ س هاي آب و برق و بخار پاالیشگاه هاخدمات آهک زنی در سروی/ هاي رفاهی و اجتماعی

/ اتیامور مخابرات دکل و آنتن هاي مخابر/ امور مخابرات سیستم هاي ابزار دقیق و کنترل/ امور مخابرات تأسیسات فرآورشی/ امور خدمات برق  و مخابرات رله هاي حفاظتی 
امور خدمات / امور خدمات شیرهاي خودکار/ امور مخابرات تجهیزات ایستگاههاي مخابراتی/ امور مخابرات سیستم هاي کابل و خطوط ارتباطی/ امور خدمات الکترونیک

تخلیه، بارگیري، حمل، (از انبارها و تدارکات کاال خدمات مورد نی/ امور خدمات رنگ آمیزي/ امور خدمات تخلیه و بارگیري فراورده هاي نفتی و گازي/ پیگرانی خطوط لوله
خدمات نوبتکاري عملیات پاالیش، فراورش و نم / خدمات نوبتکاري و بهره برداري/ خدمات فلزکاري، تراشکاري و مکانیک عمومی...)/ چیدن و جابجایی کاال در قفسه ها و 

نگهداري و / خدمات نشت یابی/ خدمات برق، ابزار دقیق)/ شهرك هاي مسکونی، ابنیه و تاسیسات صنعتی( خدمات ایمنی و آتش نشانی/ برداري و امداد خدمات بهره/ زدایی
  / راهبري و بهره برداري عملیاتی/ گازبانی/ خدمات آزمایشگاهی/ تعمیرات تاسیسات توزیع گاز نظیر ایستگاهها، شبکه و انشعابات، برق و حفاظت از زنگ

2  
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ت
ار
نظ

 / ي 
یز
مم

  

نظارت بر کلیه فعالیت هاي / خدمات مهندسی و نظارت مکانیک، برق، ابزار دقیق و راه و ساختمان/ خدمات بازرسی فنی.../ نظارت بر فعالیت هاي جوشکاري، پوشش و خدمات 
  خدمات رادیو گرافی/ نظارت و کنترل کیفی بر مهندسی، طراحی و نقشه برداري/ اجرایی، ساخت تجهیزات و کاالها

  

3  

ی
مات

خد
  

امور / امور خدمات برآورد مصرف گاز/ امور خدمات آمار و اطالعات و گزارش ها/ خدمات نظافت ساختمان هاي اداري و خدمات آبدارخانه/ خدمات باغبانی و فضاي سبز
امور خدمات / امور خدمات اپراتوري تلفن/  متري امور خدمات مخابراتی و تله/ امور خدمات ایستگاههاي مخابراتی/ / امور خدمات نمونه گیري/ خدمات بایگانی و اسناد فنی
امور / امور خدمات بررسی منابع کاال/ / امور خدمات ترخیص و گمرکات/ / امور خدمات اینترنت و فناوري اطالعات/ / امور خدمات بسته بندي/ اپراتوري تغذیه اطالعات

خدمات نگهبانی و حراست / پیمان غذایی...)/ تاکسیرانی، سرویس کارکنان و (مات ایاب و ذهاب خد)/ کاردکس(امور خدمات کنترل و شمارش کاال / خدمات پیگیري کاال
امور خدمات تنظیفات محوطه / امور خدمات صورت برداري اموال/ امور خدمات شماره گذاري اموال/ امور خدمات نقلیه...)/ / منازل سازمانی، مجتمع هاي رفاهی، ادارات و (

خدمات / خدمات پایگاه مقاومت بسیج/ امور خدمات ثبت و توزیع/ امور خدمات بایگانی عمومی/ امور خدمات ماشین هاي اداري/ پست و نامه رسانیامور خدمات / صنعتی
خدمات تعمیرات / سازمانی خدمات نگهداشت و نظافت ابنیه اداري و منازل/ لیتوگرافی و چاپ ورق روغن موتور/ خدمات پست و نامه رسانی/ دفتري و ماشین نویسی و بایگانی

انتشارات مشتمل بر طراحی، صفحه / AUTO CADخدمات نقشه کشی، کتابخانه فنی سرویس هاي نقشه کشی با سیستم ...)/ دستگاههاي کپی، تحریر و (ماشین هاي اداري 
خدمات کمک آموزشی مشتمل بر تهیه جزوات، پخش و تکثیر نوار / گاهیخدمات سمعی و بصري و نمایش.../ آرائی، چاپ و توزیع نشریات، بروشورها، کاتالوگ ها، پوسترها و 

خدمات امور / خدمات برنامه ریزي و تهیه آمار و گزارشات/ خدمات اپراتوري تلفن/ خدمات نرم افزار و سخت افزار/ خدمات برنامه ریزي تأمین نیرو/ و فیلم هاي آموزشی
خدمات رفاهی و / خدمات کارشناسی آموزش/ (PM)خدمات کارشناسی در امور )/ GISو  PIMS(کارشناسی در امور  خدمات/ خدمات کارشناسی سیستم ها و انرژي/ کاال

امور خدمات رسامی و / امور خدمات کتابداري و کتابخوانی/ امور خدمات کمک آموزشی/ کنتورخوانی/ خدمات حسابداري در نواحی گازرسانی/ خدمات مشترکین/ ورزشی
امور خدمات / امور خدمات فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی/ امور خدمات اطالع رسانی/ امور خدمات ترجمه/ ت اپراتوري سیستم حفاظت الکترونیکامور خدما/ خطاطی

امور خدمات / همایش ها امور خدمات نمایشگاهها و/ امور خدمات خبرنگاري/ امور خدمات سایت فارسی و انگلیسی/ امور خدمات فیلم برداري و عکاسی/ انتشارات و تبلیغات
امور خدمات آموزش / امور خدمات برگزاري آزمون جذب نیروي انسانی/ امور خدمات پیگیري امور درمانی/ امور خدمات باشگاهها و مهمانسراها/ طراحی و ویراستاري

  امورمخابرات، تلفن و مراکز تلفن/ امور خدمات رژیم غذایی)/ تدریس دوره هاي آموزشی(

4  
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  )4 شماره جدول از 4 ردیف به مربوط( نیاز موضوع مناقصه حسبHSEجدول امتیاز دهی نهایی مناقصه گران در زمینه 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

و حسب نیاز فعالیت  HSE-IN-107مناقصه گران به شماره   HSEمی بایست بر اساس دستورالعمل ارزیابی  HSEاطالعات مربوط به شاخص هاي : HSE شاخص هاي 
  .موضوع مناقصه در جدول فوق تکمیل و ارائه گردد

  

  شرح  ردیف
  امتیاز تراز شده

  )برگفته از جدول اصلی(
  مالحظات

  2و  1مخصوص گروه هاي     سیستم مدیریت  1
  2و  1مخصوص گروه هاي     HSEارزیابی چارت سازمانی   2
  مخصوص تمام گروه ها    HSEارزیابی نیروي انسانی   3
 مخصوص تمام گروه ها    در پیمانهاي قبلی HSEارزیابی حسن عملکرد   4

 مخصوص تمام گروه ها    ارزیابی عملکرد آموزشی مناقصه گر  5

6  
ارزیابی مناقصه گر در خصوص شناسایی خطرات 

  در دو پروژه اخیر HSE و راهکارهاي اصالحی 
  

  2و  1گروه هاي مخصوص 

7  HSE Plan     2و  1مخصوص گروه هاي  
      100جمع امتیازات بر مبناي 

      10جمع امتیازات بر مبناي 
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 ارزیابی توان تجهیزاتی

  :توضیحات مهم    
       ارفرما که در بخش شرح تجهیزات قید گردیده به منظور ارزیابی توان تجهیزاتی مناقصه حاضر ، مناقصه گران می بایست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسایل و تجهیزات مورد نظر ک -1

 .بر حسب توان موجود خود تکمیل نمایند

 .تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را فراهم آورندمناقصه گران موظفند هر زمان که مناقصه گزار ضروري  -2

 .تکمیل گردد) 1(جدول فوق می بایست توسط مناقصه گران محترم و با توجه به ستون ) 4(، ) 3(صرفاً اطالعات مربوط به ستونهاي  -3

 .از سوي مناقصه گر ضروري است) یا اجاره نامه یا فاکتور خرید ماشین آالت ند مالکیتکپی س(ارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت  -4

 .طه لحاظ خواهد شددر صورت لزوم وتشخیص مناقصه گزار به استفاده از ماشین آالت خاص ویا تجهیزات ویژه در موضوع مناقصه  ذکر نام آن با امتیاز ویژه مربو -5

 :ح ذیل می باشدبه شر) 6(فرمول محاسبه امتیاز ستون  -6

 
= M تعداد تجهیزات و ماشین آالت موجود مناقصه گر  
= N  تعداد تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز کارفرما  

                    M 
  امتیاز= ×                        100

                 N  
 :فرمول محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی به شرح ذیل می باشد  -7

 
  )7(مجموع امتیاز ردیفهاي ستون                                                                                                                   

  )امتیاز 100تا  0( امتیاز توان تجهیزاتی =                                                                                                                            
  )7(تعداد ردیفهاي ستون                                                                                                                         

صورت برنده شدن در مناقصه ، نسبت به خرید یا اجاره ماشین آالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازي به وي تعلق نظر نماید که در  اظهار "در صورتی که مناقصه گر صرفا: جه تو
  .نخواهد گرفت
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  )4 شماره جدول از 5 ردیف به مربوط( ارزیابی توان تجهیزاتی -5فرم شماره 
  
  .مناقصه به صورت مستند به اطالع مناقصه گران رسانده می شودماشین آالت مورد نیاز  نوع تجهیزات و حداقل تعداد و) 1
  

یف
رد

  

)1(  
  

  شرح تجهیزات و ماشین آالت   
  مورد نیاز کارفرما  

)2(  
تعداد 
مورد 
  نیاز
(N) 

)3(  
تعداد 
  موجود
(M) 

)4(  
                    نوع مالکیت تجهیزات 

  و ماشین آالت

  )7(  نحوه امتیازدهی
  

  جمع امتیاز ردیفهاي 
  )6(و ) 5(ستونهاي 

)5(  
تعداد اعالم شده برابر یا 
بیشتر از تعداد مورد نیاز 

  )امتیاز 100(میباشد 

)6(  
تعداد اعالم شده کمتر از 
تعداد مورد نیاز میباشد 

امتیاز طبق فرمول محاسبه (
  )میگردد

  اجاره اي
در مالکیت (قطعی 

  )مناقصه گر

1                  

٢                  
٣                  
٤                  
٥                  
٦                  
٧                  

مجموع امتیاز ردیفهاي   
   )7( ستون

  

  
  
 
 
 
 

  : امضاء و مهر مناقصه گر 
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 توان فنی و برنامه ریزي
  

    .مستندات پیوست گردد  - )4 شماره جدول از 6 ردیف به مربوط(  کفایت کارکنان کلیدي -  6 فرم شماره              
  

  کفایت کارکنان کلیدي

  سابقه کار  آخرین مدرك تحصیلی  سمت سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف
سابقه کار 

در 
  شرکت

مناسب براي کار مورد 
  نظر

  )بله یا خیر(
  امتیاز

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

  
 
  
  

  : امضاء و مهر مناقصه گر 
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  توان فنی و برنامه ریزي
 

  .مستندات پیوست گردد  -)4 شماره جدول از 6 ردیف به مربوط( توان برنامه ریزي و کنترل پروژه  - 7 فرم شماره             
  

  توان برنامه ریزي و کنترل پروژه

  عنوان پروژه  ردیف
  نام کارفرما

  تماستلفن 
مدت انجام پروژه    

  در قرارداد
  مدت انجام پروژه

  توسط پیمانکار    
  مدت تاخیر مجاز

      مدت تاخیر 
  غیر مجاز

  امتیاز

1                
2                
3                

4                

  
در نظر گرفته میشود در غیر اینصورت به نسبت امتیاز  100وجود داشته باشد امتیاز  )تا تحویل موقت(پروژه بدون تاخیر غیر مجاز  2در صورتیکه در سوابق پنج سال گذشته مناقصه گر حداقل تعداد 

  .تعیین می شود 
  
  

  
  
  
  
 

  : امضاء و مهر مناقصه گر 
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v  مهمنکات توجه : 

  
مشابه  جداولی تکمیل به نسبت میبایست گران مناقصه ، ) گر مناقصه(شرکت  کلیدي نفرات کل مشخصات کامل درج جهت الذکر فوق جداول محدودیت به توجه با - 1

 دهی امتیاز و ارزیابی جهت کار انجام براي پرسنل مسئولیتهاي و تشکیالتی ساختار و شرکت سازمانی چارت ( : شامل مربوطه مستندات کلیه بهمراه فوق جداول

 . نمایند اقدام ) کاري سوابق / تحصیلی مدارك / نفرات لیست / کفایت کارکنان

 صورتیـکه در ، شود می تعیین شناخت گزارش در گزار مناقصه توسط)  لـزوم صورت در(  گر مناقصه کلیدي کارکنان مشخصـات سایر و تخصص ، تعداد حداقل - 2

 . شود می تعیین امتیاز نسبت به اینصورت غیر در میشود گرفته نظر در 100 امتیاز شوند معرفی نظر مورد کار براي صالحیتدار و مناسب کارکنان کلیدي

  
  

 biامتیاز   شرح

    )ارائه ساختار تشکیالت و مسئولیتها براي انجام کار مورد نظر: ( کفایت کارکنان کلیدي 

    جمع امتیاز

  
  

 عمومـی خدمات - 5 رستوران و آشپزخانه امور - 4 تکثیر و امورچـاپ - 3 نگهداري و تعمیر - 2 نقل و حمل - 1 نظیر  :پشتیبانـی  خدمات پیمانهاي خصوص در:توجه 

کفایت  صورت در ، تاسیسات امور - 8) گري منشی ، بایگانی و دفتري امور ، نویسی ماشین(  اداري خدمات - 7 باغبانی- 6  )تلفنچی ، پیشخدمتی ، رسانی ، نامه نگهبانی(
  .میشود گرفته نظر در گر مناقصه براي) 100( امتیاز حداکثر میگردد مشخص نظر مورد کار انجام براي مسئولیتها و تشکیالت ساختار ارائه با که کلیدي کارکنان
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  ................................... شرکت       
  
 

 موضوع با ............................................شرکت  سایت در شده ارائه کیفی ارزیابی فرمهاي کلیه که مینماید اعالم "رسما شرکت این بدینوسیله            

 در اشاره مورد مرتبط مدارك و مستندات کلیه و وضعیت داده قرار دقیق مطالعه مورد را........................ به شماره مناقصه ...............  ..................………مناقصه

 شرکت این ضمناً  .است نموده محترم ارسال شرکت آن منسجم به رزومه یک قالب در مدارك سایر همراه به را الزم اسناد و ثبت الذکر فوق لیست چک در را فرمها

 محاسبه و ارزیابی عدم مسئولیت همچنین و آن از ناشی عواقب قانونی و واقع خالف اظهارات مسئولیت و تأیید را آن پیوست مدارك و سند این در مندرج اطالعات

  . نماید می تقبل الزم را مدارك و اسناد ناقص ارسال یا ارسال عدم نظیر دالیلی به را گزار مناقصه توسط امتیازات
  
 
 : شرکت نام

 : خانوادگی نام و نام

 : سازمانی پست/ سمت

  : ملی کد شماره
  : امضاء و مهر :                                                                                                                                           تاریخ
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  )1(پیوست شماره   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             
 

  : ........................................................از شرکت 
  ...................................کمیته فنی بازرگانی شرکت / امور پیمانها : به 

  با سالم
........................................................ )............موضوع(با این شرکت قرارداد ......................... در سال .................................................................................. احتراما شرکت 

.................................... ...................بعدد .................................... با مبلغ کل ................... لغایت ................. از تاریخ ................. به مدت ....................................... با شماره 
  .می رساند / داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده است .................................................................................... ریال به حروف 

 .ارزیابی گردیده است                  □عالی               □خوب            □متوسط           □عیف   شرکت از نظر کیفیت کار                                   در حد ض •

 .ارزیابی گردیده است                  □عالی               □خوب            □متوسط           □غیرفنی           در حد ضعیف   / شرکت از نظر کفایت کادر فنی  •

 .می باشد     □در حد ضعیف      □متوسط           □خوب            □در مجموع ارزیابی این شرکت از کارکرد شرکت پیش گفته در قرارداد فوق الذکر عالی  •
 

ریال مربوط به قرارداد فوق به این شرکت ................................................. .........به مبلغ .................. مورخ .............................................. ضمناً اصل مفاصاحساب شماره 
  .ارائه گردیده است

  خانوادگی  نام نام خانوادگی                                                                                                    نام و نام
  ستگاه نظارت مهر و امضاء امور پیمانها                                                                                        مهر و امضاء د 

  : تاریخ     :                                                                                                               تاریخ
  

v  مناقصه گر توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهاي متعدد ، جهت هر قرارداد فرم مجزا تکمیل و مهر و امضاء گردد/ شرکتهاي متقاضی. 
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  : ......................... نامه شماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  ......................... : نامه تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                          

  ) 2(پیوست شماره      
 

  
  ........................................: شماره  .............................................................................................   :مناقصه  موضوع     
  ....................................................................................  شرکت     

 
 سالم با 

  .میگردد اعالمو بهره برداري الزم   اطالع جهت بانک ، این نزد شرکت آن.............. رهشما مناقصه در حضور متقاضی گر مناقصه ......................شرکت اعتبار و بانکی حسابهاي اطالعات ذیل در          
  بانکی اعتبار تایید نامه صدور تاریخ از قبل سال یک زمانی دوره براي................................ شرکت حسابهاي گردش اطالعات - 1

  

  )ریال(میانگین حساب   )ریال( بستانکار  )ریال(بدهکار   شماره حساب  نوع حساب

          

          
          

 )ریال(...................................................................... میزان ضمانت نامه هاي فعال  -2

بوده و اعتبار .............................................نزد این بانک  )ریال( .................................................) ............به حروف( .........................) ......به عدد( شرکت فوق الذکر داراي اعتبار مالی تا سقف  -3
 .مالی مذکور تا سقف اعالم شده مورد تائید می باشد

  
  : ...............................................موسسه مالی اعتباري / مهر و امضاي مجاز بانک                                  : ..........................................                             مهر و امضاي صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر    

  اعالمیه تایید اعتبار بانکی
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  نظام مستند سازي و اطالع رسانی مناقصات  
  )9ماده (صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 :صورتجلسه  شماره  

  :شماره مناقصه   :عنوان مناقصه گزار   : موضوع مناقصه 

 ...............از .......... صفحه  :تاریخ جلسه بعدي :محل برگزاري جلسه :تاریخ جلسه

 oخیر                                      oبلی                     آیا استعالم ارزیابی کیفی و نتیجه آن بایگانی شده است؟
 oخیر                                      oبلی                                    مناقصه بایگانی شده است؟ آیا آگهی دعوت به

 :امتیازات نهایی کسب شده توسط هر مناقصه گر
  امتیاز نهایی    اسامی مناقصه گران    ردیف    امتیاز نهایی    اسامی مناقصه گران    ردیف

1            6          
2            7          
3            8          
4            9          
5            10          

دود
مح

ت 
صا
ناق
ه م
ط ب
ربو
م

  

  مناقصه گران انتخاب شده  ردیف  مناقصه گران انتخاب شده  ردیف
1    6    
2    7    
3    8    
4    9    
5    10    

  ):بر اساس بند ث این ماده(اسامی افرادي که ارزیابی کیفی را انجام داده اند 
  امضاء  سمت سازمانی  حاضرین در جلسه  امضاء  بازرگانی -اعضاي کمیته فنی
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