بسمه تعالي
قابل توجه مناقصه گران و تامين كنندگان گرامي
خواهشمند است جهت تسريع در انجام امور و جلو گيري از بروز اشتباهات احتمالي در روند ارزيابي مناقصه گران ضمن مطالعه دقيق و تكميل مدارك موجود به نكات
ذيل توجه بيشتري مبذول فرمائيد .
 -1كل اسناد و مدارك ارسالي پيش از اسكن شدن حتماً تائيد يا برابر اصل گردد  ،بدين معني كه كليه صفحات تكميل شده  ،ممهور به مهر شركت مناقصه گر باشند .
ضمناً از آنجا كه فقط مدارك و مستندات الكترونيكي ( ارسالي مطابق اين آئين نامه ) مالك ارزيابي هستند الزم است از حيث كيفيت بصري و خوانا بودن تصاوير تهيه
شده  ،مناقصه گران محترم بازبيني و نگرش الزم را قبل و بعد از تهيه اسكن داشته باشند .
 -2رزومه و مدارك ارسالي شركتها بايد به تفكيك موضوع فهرست بندي شده  ،و در يك مجموعه منسجم بر اساس راهنماي ذكر شده ذيل ( * ) ارسال گردد.
 -3ارسال رزومه و مدارك فقط بصورت الكترونيكي و تحت فرمت  P.D.Fبا رعايت ترتيب صفحات ( برابر توضيحات زير * و ** ) در لوح فشرده (  ) CDتهيه گردد .
ضمناً تكميل كليه كاربرگها پيش از تهيه اسكن  ،با خودكار آبي و ممهور نمودن آنها به مهر شركت پيمانكار توسط مناقصه گران الزامي مي باشد .
 – 4مناقصه گران محترم لطفاً از ارسال مدارك و مستندات تكراري و يا بي ارتباط جداً خودداري فرمائيد .

بديهي است كه به مدارك ناقص و يا غير منطبق با توضيحات داده شده در اين راهنما ؛ بهيچوجه ترتيب اثري داده نخواهد شد .
( * ) ترتيب چيدمان فولدرها الزاماً به اين صورت باشد :
فولدر  : 1كار برگهاي اطالعاتي تكميل شده توسط مناقصه گر  ،منحصراً با خودكار آبي

فولدر  : 7ليست پرسنل كليدي و مدارك تحصيلي آنان

فولدر  : 2رزومه شركت

فولدر  : 8مستندات و توانمنديهاي مالي پنج سال اخير ( ممهور )

فولدر  : 3ابالغيه هاي رتبه بندي  ،ظرفيت كاري

فولدر  : 9فهرست تجهيزات و امكانات شركت پيمانكار

فولدر  : 4اساسنامه  ،آگهي آخرين تغييرات در روزنامه هاي رسمي

فولدر : 11نظامنامه هاي مديريتي و كيفيت  ( Q.C & HSEدر صورت موجود بودن )

فولدر  : 5رونوشت اهم قرار دادهاي مرتبط با موضوع مناقصه  5سال گذشته

فولدر  : 11ساير توانمنديها و كاتالوگ و ساير موارد

فولدر  : 6برگه هاي گواهي رضايت انجام كار از كارفرمايان قبلي  ،حداقل سه مورد

فولدر : 12پرسشنامه ارزيابي اوليه  HSEپيمانكاران  ( ،با توجه به سطح تعيين شده درآگهي
فراخوان و منحصراً با خودكار آبي تكميل  ،مهر نموده و سپس مطابق شرايط ** اسكن وارسال گردد )

( ** ) فايلهاي الكترونيكي و لوح فشرده تهيه شده الزاماً با رعايت ترتيب خواسته شده در فولدر هاي مربوطه و با فهرست بندي مطابق (*) و فقط با فرمت
 PDFو  Resolution =200 dpiتهيه و ارسال گردد .انجام عملكرد فولدر شماره  12منوط به اعالم در فراخوان روزنامه مي باشد .
راهنماي ارسال الكترونيكي  :مناقصه گران محترم الزم است يك ( Folderپوشه )اصلي با عنوان نام شركت خود كه درآن دوازده ( Folderپوشه) منطبق با توضيح و ترتيب(* و **)
ايجاد نمايند و اطالعات مربوط به هر پوشه و فقط با فرمت  PDFتهيه و اطالعات آنرا پس از بازبيني و كنترل كيفيت تصويري به روي لوح فشرده منتقل نمايند .
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استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
 )1اطالعات كلي مناقصه گذار :
نام  :شركت پااليش نفت شهيد تند گويان تهران
نشاني  :تهران  ،ابتداي جاده قديم قم  ،بلوار شهيد تند گويان  ،شركت پااليش نفت شهيد تند گويان تهران  ،كد پستي 1879913111
صندوق پستي  18735/4173تلفن  55911121-51 :داخلي  43147دور نگار  55932474و 55219349
 )2موضوع مناقصه :

 )3محل  ،زمان و مهلت دريافت و تحويل استعالمها :
سايت  www.tehranrefinery.ir؛ تهران  ،ابتداي جاده قديم قم  ،بلوار شهيد تند گويان  ،شركت پااليش نفت شهيد تند گويان  ،ساختمان شهيد بهشتي
دفتر تداركات و امور كاال  ،اتاق 131
 )4برنامه ريزي ارزيابي :
مدارك دريافتي از مناقصه گران ظرف مدت دو ماه از تاريخ تحويل آنها بررسي و نتايج آن به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد .
امضاء و مهر مناقصه گر
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استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
 )5اطالعات كلي مناقصه گر :
تلفن :

نام شركت :
; E-Mail
; Web site

نمابر :
تلفن همراه :

نشاني قانوني شركت :
نوع شركت :

محل ثبت :

تاريخ ثبت :

شماره ثبت :

سرمايه ثبت شده :

سرمايه پرداخت شده :

موضوع فعاليت شركت مناقصه گر ( طبق اساسنامه )  /ويا وفق بند ج ماده  2قانون برگزاري مناقصات :

تذكر :ارائه رونوشت مصدق اساسنامه  ،آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي الزامي است ( اوراق رونوشت با امضاء و مهر شركت تاييد گردد ).
ساير توضيحات :

امضاء و مهر مناقصه گر
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استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران

جدول شماره  : 1معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران و درصد هاي وزني آن :
رديف

شرح

1

توان مالي

2

ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت

3

استاندارد توليد

A
امتياز تخصصي () 1~111

B

امتياز كسب شده
A*B

درصد وزني ( ) %

مالحظات
اطالعات مورد نظر در جداول ذيل درج گردد
جدول 1-1
جدول  1-2و 2-2
جدول 1-3

111

جمع

در خاتمه مناقصه گر اعالم مي نمايد كه اظهارات و اطالعات مندرج در فرمهاي استعالم ارزيابي كيف ي مناقصه گران از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد مي شود كه تمام مدارك الزم را
ارائه نمايد  .ضمناً مناقصه گر اعالم مينمايد كه تكميل و ارائه اين فرمها و مدارك مربوط هيچگونه حق يا تعهدي در خصوص شركت در مناقصه براي دستگاه مناقصه گزار (شركت
پااليش نفت شهيد تند گويان تهران) ايجاد نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود  .در ضمن مناقصه گر تحت هيچ شرايطي درخواست استرداد مدارك
ارسالي را از دستگاه مناقصه گزار به عمل نخواهد آورد .

سمت :

نام مناقصه گر :
نام و نام خانوادگي :

امضاء و مهر

امضاء و مهر مناقصه گر
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تاريخ :

استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
جدول شماره  : 1-1توان مالي ( مربوط به رديف  1از جدول شماره  ) 1؛
شرح

رديف

سال هاي ما قبل
دو سال قبل

يكسال قبل

سه سال قبل

چهار سال قبل

پنج سال قبل

برگ ماليات قطعي عملكرد متوسط ساالنه پرداختي بر
1

اساس تاييد اداره دارائي (حداقل سه سال آخر )
و ممهور به مهر شركت مناقصه گر

2

صورتهاي مالي حسابرسي شده (حداقل سه سال آخر )
ممهور به مهر حسابرسي و شركت مناقصه گر

تذكر  : 1ارائه رونوشت مصدق شده  ،مدارك درخواستي در اين جدول ( كليه صفحات ممهور به مهر شركت مناقصه گر ) الزامي مي باشد .
تذكر  : 2ارائه حداقل يكي از دو آيتم مذكور در اين جدول الزامي مي باشد .
تذكر  : 3چنانچه آيتم شماره  1مد نظر باشد نياز به ممهور بودن شركت و اداره دارائي است و چنانچه آيتم شماره  2مد نظر باشد عالوه بر مهر شركت مناقصه گر به مهر
حسابرس نيز نياز مي باشد.
امضاء و مهر مناقصه گر

5

استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
جدول شماره  : 1-2قرار دادهاي منعقده  /سفارش در  5سال گذشته ( مربوط به رديف  2از جدول شماره  ) 1؛
رديف
مفاد
2
1

3

4

5

موضوع قرارداد

نوع
قرارداد

فروش بر اساس قرارداد
فروش بر اساس سفارش

مبلغ قرار داد يا سفارش
مدت قرار داد
تحويل در مدت قرار داد

مدت زمان
تعجيل كاال در مدت تحويل
تحويل
قرار داد
تاخير در مدت زمان تحويل كاال
كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهره برداري
كيفيت خدمات پشتيباني
مالحضات

تذكر  : 1ارائه تصوير مصدق قراردادهاي منعقده  ،گواهينامه هاي خاتمه قرارداد و مفاصا حساب هاي مربوطه ضروري مي باشد .
تذكر  : 2ارائه صفحاتي از قرار داد كه مشخص كننده چهار قسمت  :طرفين قرارداد و مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد  ،كافي است  .بديهي است
قراردادهاي ارسالي بايد با موضوع مناقصه متناسب باشند .
تذكر  : 3چنانچه مناقصه گران توجيهات مستدل براي تاخيرات پروژه هاي خود داشته باشند مي توانند رونوشت مصدق آن را ارائه نمايند .
تذكر  : 4در مورد كيفيت كاال  ،عملكرد در دوره بهره برداري  ،كيفيت خدمات پشتيباني ارائه مدارك مستدل الزامي مي باشد .
امضاء و مهر مناقصه گر
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استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
جدول شماره  : 2-2معيار ها و امتياز ارزيابي مشتريان قبلي ( حسن شهرت ) در  5سال گذشته ( مربوط به رديف  2از جدول شماره  ) 1؛
رديف

شرح

1

انجام بموقع تعهدات

2

كيفيت كاال

3

عملكرد در دوره بهره برداري

4

كيفيت خدمات پشتيباني

حداكثر امتياز

111

جمع

تذكر  : 1امتياز رديفهاي فوق با توجه به نظرات اخذ شده از مشتريان قبلي و يا تشخيص مناقصه گزار تعيين خواهد شد .

امضاء و مهر مناقصه گر
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امتياز كسب شده

استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
گران
جدول شماره  1-3معيارهاي ارزيابي استاندارد هاي توليد ( مربوط به رديف  3از جدول شماره  ) 1؛
رديف استاندارد هاي مورد نياز

استاندارد كيفيت

استاندارد توليد

استاندارد نصب و بهره برداري

جمع امتياز

1
2
3
4
5

تذكر  : 1ارائه اصل مدارك استاندارد هاي فوق در زمان درخواست مناقصه گزار ( شركت پااليش نفت شهيد تندگويان تهران ) الزامي است وچنانچه وفق بند الف
ماده  27قانون برگزاري مناقصات استانداردهاي الزم تاييد نشود مناقصه گزار مي تواند مناقصه گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد نمايد .
تبصره  :مناقصه گزار بازديد كارشناسي در خصوص موارد فوق الذكر را جهت تاييد  /رد براي خود محفوظ مي دارد .
امضاء و مهر مناقصه گر
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فشم شمبسٌ 2

فرم اطالعات شرکتهای حاضر در مناقصه
وبم ششکت ............................................. :شمبسٌ ثبت ...............................:تبسیخ ثبت ............................................... :
وًع فعبلیت مشخص شذٌ دس اسبسىبمٍ ......................................................................................................................... :
ستبٍ بشاسبس مذیشیت بشوبمٍ سیضی  :معبيوت ساَبشدی سیبست جمًُسی ...........................................................................
وشبوی ششکت............................................................................................................. :کذ پستی ................................. :
پست الکتشيویک  .....................................................تلفه  ............................................ :فبکس .................................. :
اعضبء هیئت مدیره منبقصه گر:
سدیف

سمت

1

سئیس َیئت مذیشٌ

2

وبیب سئیس َیئت مذیشٌ

3

عضً اصلی

4

عضً اصلی

5

عضً اصلی

وبم يوبم خبوًادگی

کذ ملی

آدسس ي تلفه

وبم ي وبم خبوًادگی مذیشان اجشایی ششکت
سمت

سدیف
1

مذیشعبمل

2

مذیش مبلی

3

مذیش قشاسدادَب

وبم يوبم خبوًادگی

کذ ملی

آدسس ي تلفه

میضان تًاومىذی ششکت
 - 1تًان تجُیضات بب مًضًع مىبقصٍ
 - 2ویشيی اوسبوی داسای تخصص مًسد ویبص مًضًع مىبقصٍ
بىیٍ مبلی *
 – 1سشمبیٍ ثبت شذٌ ششکت *
-2آخشیه تشاص مبلی ششکت*
-3میضان دفعبت قشاسدادَبی مىعقذ گشدیذٌ ششکت بب يصاست وفت (اخز سًابق قشاسدادَبی ششکت بب يصاست وفت بب خًداظُبسی)
-4قشاسدادَبی اجشایی کٍ بب دستگبَُبی ديلتی یب يابستٍ بٍ ديلت (بب رکش تبسیخ ي شمبسٌ قشاسداد) دس  5سبل گزشتٍ

مُش ي امضبء
تبئیذ ششکت متبًع:
*اسائٍ مذاسک الضامی است.

