صفحه  1از 15

مدارک استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران
موضوع:
ارائه خدمات پذیرایی  ،تشریفات و امور تنظیفاتی
به شماره 1294

پژوهشگاه صنعت نفت
دبیرخانه کمیسیون مناقصات

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  2از 15
فرم استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران

(مشخصات عمومي مناقصه )
الف -نام مناقصه گزار  :پژوهشگاه صنعت نفت
ب -نشاني مناقصه گزار :تهران -بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت -كد پستي -1485733111صندوق
پستي  14665-137شماره تلفن  021-48251 :نشاني الکترونيک دبيرخانه كميسيون مناقصات Tender@Ripi.ir
ج -موضوع مناقصه :

ارائه خدمات پذیرایی  ،تشریفات و امور تنظیفاتی

د -الزامات :
داشتن شخصيت حقوقي ،ارائه روزنامه رسمي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت ،ارائه صورت های مالي حسابرسي شده مربوط به سال
 95يا  96به همراه گزارش حسابرس ،گواهينامه های صالحيت انجام كار در زمينه ارائه خدمات پذيرايي و تشريفات و امور تنظيفاتي و تائيديه
صالحيت ايمني از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي الزامي است .گواهي موقت تاييد صالحيت ايمني صادره از وزارت كار ،رفاه و تامين اجتماعي
با تاريخ معتبر قابل پذيرش ميباشد  .بديهي است پيمانکار در صورت برنده شدن در مناقصه ملزم به ارائه اصل گواهي تاييد صالحيت ايمني
ميباشد(.در صورت عدم ارائه مدارك مذكور  ،مناقصه گر از فرايند ارزيابي كيفي حذف خواهد شد)

ه -معيارهای ارزيابي كيفي مناقصه گران مطابق با روش اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيوست عبارت است از:
تجربه ( سابقه اجرايي)  ،حسن سابقه دركارهای قبلي  ،توان ماليHSE ،

و -اهميت وزني معيارهای ارزيابي بشرح جدول الف روش اجرايي ارزيابي كيفي پيوست ميباشد.
ز -مدارك و مستندات الزم برای تعيين امتيازهای مربوط به هر يک از معيارهای فوق االشاره :
 -1تكميل فرم و ارائه مستندات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي يا گواهي حسن سابقه

 -4تكميل فرم و ارائه مستندات ارزيابي HSE

 -2صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاء جامعه حسابداران رسمي

 -5تكميل فرم و ارائه مستندات ارزيابي تجربه ( سابقه اجرايي )

 -3تكميل فرم و ارائه مستندات ارزيابي توان مالي مناقصه گران

ح -در صورت عدم ارائه مدارك فوق  ،اظهارات ارائه شده دراين فرم فاقد اعتبار خواهد بود .
ط -مدارك ناقص قابل بررسي نبوده و مناقصه گر از فرايند ارزيابي كنار گذاشته مي شود.
ی -حداقل امتياز قابل قبول برای دعوت به مناقصه  60 :امتياز
ك -محل تحويل فرم استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران

 :دبيرخانه كميسيون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت

ل -مهلت تحويل مدارك استعالم ارزيابي كيفي به دبيرخانه كميسيون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت:
پايان وقت اداری روز  ..................مورخ  ......................ميباشد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  3از 15
( مشخصات عمومي مناقصه گران )
نام مناقصه گر(پيمانکار)  ............................................................................... :شماره ثبت  .............................. :تاريخ ثبت .......................... :
محل ثبت ........................... :
نام قبلي :

نام اختصاری :
نشاني مناقصه گر :
شماره تلفن اول :

شماره تلفن دوم:

شماره تلفن موبايل اول (اضطراری) :

نمابر :
شماره تلفن موبايل دوم :

نشاني پست الکترونيکي:
مبلغ سرمايه پرداخت شده مناقصه گر :

مبلغ سرمايه ثبت شده مناقصه گر :

(مشخصات اعضاءهيأت مديره مناقصه گر )
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك

درصد سهام

سابقه كار

1
2
3
4
5
6
7

(اين قسمت توسط مناقصه گر تکميل گردد)
صحت مندرجات اين فرم مورد تاييد است  ،نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :
عنوان سمت :
تاريخ :
محل مهر و امضاء مناقصه گر

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

(ماه )

صفحه  4از 15
(اظهار نظر كارگروه كارشناسي فني بازرگاني پژوهشگاه صنعت نفت )



مدارك و اسناد مناقصه گر كامل  ناقص  است .



توضيحات :

نام و نام خانوادگي بررسي كننده :

امتياز كل مناقصه گر:

تاريخ بررسي :

امضاء :

نتيجه  :قبول رد

حداقل امتياز مجاز جهت تشخيص صالحيت :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  5از 15
جدول الف
ضرايب وزني معيارهای ارزيابي كيفي مناقصه
ارائه خدمات پذيرايي  ،تشريفات و امور تنظيفاتي

به شماره 1294

رديف

معيارهای ارزيابي



حداقل امتياز قابل قبول

حداكثر امتياز

1

تجربه ( سابقه اجرايي )

20

40

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي

10

20

3

توان مالي

12.5

25

4

HSE

7.5

15

كسب حداقل  60امتياز از كل امتيازات و همچنين كسب حداقل  20امتياز از تجربه و كسب حداقل  10امتياز در حسن
سابقه و  12.5امتياز از معيار ارزيابي مالي و  7.5امتياز از  HSEجهت شركت در مناقصه الزامي ميباشد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  6از 15
 «0فرم ارزيابي تجربه ( سابقه اجرايي) مناقصه گران »

توجه  :صرفاً چهار پيماني مورد بررسي قرار ميگيرد كه اطالعات آن به طور كامل به همراه تصوير
صفحاتي از پيمان كه گويای اطالعات خواسته شده (شامل موضوع ،مبلغ ،تاريخ انعقاد و مدت) مي
باشد توسط مناقصه گر به عنوان پيمانهای منتخب در جداول ذيل اظهار شده باشد لذا از ارسال بيش
از چهار پيمان خودداری شود.
توضيح  : 1اطالعات مربوط به پيمانهای جداول ذيل صرفا" مي بايست درخصوص  5سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمانهای انج ام ش ده
قبلي مالك امتياز دهي نخواهند بود(.از سال  1392تا كنون)
توضيح  :2بمنظوركسب امتياز باالتر اطالعات پيمانهايي را كه منطبق با موضوع مناقصه و دارای باالترين مبلغ ميباشند در جداول ذيل درج نماييد.حداكثر امتي از
در صورتي احراز مي شود كه تعداد چهار كار با حجم ريالي معادل يا بيشتر از بر آورد مبلغ مناقصه در جداول زير به همراه مستندات الزم ارائه شده باشد.برای
پيمانهای با مبالغ كمتر امتياز مربوطه به نسبت كاهش مي يابد.
توضيح  : 3پيمانهای با موضوع تامين نيرو در تمامي زمينه ها مورد تاييد ميباشد.
توضيح  : 4مدارك و مستندات مرتبط با پيمانهای ذيل ميبايست ضميمه اين فرم گردد در غير اينصورت اظهارات ذكر شده در اين جداول فاق د اعتب ار ب وده و
امتيازی برای مناقصه گر در نظر گرفته نميشود.
توضيح  : 5كسب حداقل  20امتياز در اين معيار الزامي است.
نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان اول :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :
وضعيت پيمان  :اتمام يافته است



جاری است 

امتياز محاسبه شده :

نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان دوم :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :
وضعيت پيمان  :اتمام يافته است



جاری است 

امتياز محاسبه شده :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  7از 15
نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان سوم :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :
وضعيت پيمان  :اتمام يافته است



جاری است 

امتياز محاسبه شده :

نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان چهارم :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :
وضعيت پيمان  :اتمام يافته است



 نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :

جاری است 

امتياز محاسبه شده :

سمت :

تاريخ :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

محل مهر و امضا

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  8از 15
« فرم ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي مناقصه گران درخصوص پيمانهای خدماتي »

مناقصه گر محترم خواهشمند است فرمهای پيوست پس از تکميل و مهر و امضای كارفرما و يا گ واهي حس ن س ابقه
معتبر از كارفرمايان قبلي ارائه گردد .الزم به ذكر است اطالعات مربوط به پيمانهای جداول پيوست صرفاً ميبايست در
خصوص  5سال قبل از انتشار آگهي شناسايي و ارزيابي پيمانکاران باشد و پيمانهای انجام شده قبلي مالك امتياز دهي
نخواهند بود( .از سال  1392تا كنون)

تعداد فرم تکميل شده يا گواهي حسن سابقه حاوی امتيازات(كيفيت اجرا و كفايت كادر فني) چهار فقره مي باشد و در
صورت ارائه فرم يا گواهي كمتر از تعداد فوق به نسبت امتياز كسب شده كاهش مي بايد.



درصورتي كه صرفاً گواهي رضايتمندی از طرف كارفرمايان قبلي ارائه گردد  %70امتياز مربوطه تعل ق خواه د
گرفت.



پ يمانکاراني كه سابقه انجام پيمان با موضوع مناقصه در پژوهشگاه را دارا ميباشند فرم حسن سابقه مربوطه
راسا توسط پژوهشگاه ارزيابي و تکميل ميگردد.



مناقصهگر ان دارای سابقه همکاری با پژوهشگاه مي بايستي  3گواهي حسن سابقه از ساير كارفرمايان ارائ ه
نمايند.



كسب حداقل  10امتياز از اين معيار الزامي است.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  9از 15
« فرم ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي مناقصه گران درخصوص پيمانهای اجرايي »
نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان اول :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :

اين قسمت توسط كارفرمای قبلي تکميل و مهر و امضا شود.

" جدول مربوط به پیمانهای اجرایی "
كفايت كادر فني

كيفيت اجرای كار پيمان
عالي (  14امتياز)  خوب (  10امتياز) 
متوسط (  7امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

عالي (  6امتياز)  خوب (  4امتياز) 
متوسط (  3امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

مجموع امتياز محاسبه شده :
سقف امتياز20 :
نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرمای قبلي):

سمت سازماني:

مهر و امضا:
تاريخ :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  10از 15
« فرم ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي مناقصه گران درخصوص پيمانهای اجرايي »
نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان دوم :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :

اين قسمت توسط كارفرمای قبلي تکميل و مهر و امضا شود.

" جدول مربوط به پیمانهای اجرایی"
كفايت كادر فني

كيفيت اجرای كار پيمان
عالي (  14امتياز)  خوب (  10امتياز) 
متوسط (  7امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

عالي (  6امتياز)  خوب (  4امتياز) 
متوسط (  3امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

مجموع امتياز محاسبه شده :
سقف امتياز20 :
نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرمای قبلي):

سمت سازماني:

مهر و امضا:
تاريخ :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  11از 15
« فرم ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي مناقصه گران درخصوص پيمانهای اجرايي »
نام مناقصه گر( پيمانکار)  :شركت
موضوع پيمان سوم :

محل اجرای پيمان:

تاريخ انعقاد پيمان :

*شماره پيمان:

نام كارفرما :

مدت پيمان :

تلفن كارفرما :

مبلغ پيمان :

ريال

آدرس كارفرما :

اين قسمت توسط كارفرمای قبلي تکميل و مهر و امضا شود.

" جدول مربوط به پیمانهای اجرایی "
كفايت كادر فني

كيفيت اجرای كار پيمان
عالي (  14امتياز)  خوب (  10امتياز) 
متوسط (  7امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

عالي (  6امتياز)  خوب (  4امتياز) 
متوسط (  3امتياز)  ضعيف (  0امتياز) 

مجموع امتياز محاسبه شده :
سقف امتياز20 :
نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرمای قبلي):

سمت سازماني:

مهر و امضا:
تاريخ :

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  12از 15
ارزيابي  HSEپيمانکاران
اين قسمت توسط مناقصه گر تكميل گردد:
نام مناقصه گر( پيمانکار) :

الف -آيا شركت داراي حداقل يكي از گواهينامههايسيستم هاي مديريت كيفيت يا مديريت ايمني و سالمت شغلي يا مديريت
زيست محيطي ميباشد؟ (در صورت وجود ،تصوير گواهينامه يا نظامنامه سيستم مديريت نيز ،ضميمه فرم گردد).
خير ( 0امتياز)

بلي ( 3امتياز)

ب  -آيا شركت داراي  HSE PLANمرتبط با موضوع پيمان ميباشد؟
بلي ( 4امتياز)

(در صورت وجود ،ضميمه فرم گردد).

خير ( 0امتياز)

مهر شركت و امضا ء مديرعامل
اين قسمت توسط مناقصه گذار تكميل گردد:

معيارهای ارزيابي

رديف

حداكثر امتياز

1

ارائه گواهي نامه سيستم های مديريت (الف)

3

2

ارائه ( HSE Planب)

4

3

حسن سابقه  HSEبر اساس فرم ضميمه

8

امتياز كسب شده

توضيحات:

 -1اطالعات و مستندات ارائه شده ميبايست مرتبط با موضوع پيمان بوده و گواهي نامه ها نيز معتبر باشند .
 -2ارائه  HSE Planمرتبط با موضوع پيمان جهت كسب امتياز رديف دو الزامي ميباشد.
 -3ارائه تصوير گواهي نامه يا نظام نامه سيستم هاي مديريت اشاره شده در بخش الف جهت كسب امتياز رديف يک
الزامي ميباشد.
 -4درصورتي كه به جاي فرم ضميمه ،صرفاً رضايت نامه  HSEاز كارفرماي قبلي ارائه گردد حداكثر امتياز متعلقه رديف
سه ( 5امتياز) ميباشد.
 -5كسب حداقل  7.5امتياز از معيار ارزيابي  HSEالزامي است.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  13از 15

گواهي حسن سابقه HSE
گواهي حسن سابقه ( HSEرضايت نامه) در خصوص پيمان قبلي
(اين قسمت توسط مناقصه گر تکميل گردد)

كارفرما:
محل اجراي پيمان:

موضوع پيمان:

مدت پيمان:

ماه

آدرس كارفرما:
تلفن كارفرما:

نام نماينده كارفرما:

شاخصهای امتيازدهي از سوی كارفرما
(لطفاً اين قسمت توسط مسئول  HSEكارفرماي پيمان قبلي پيمانكار تكميل گردد)
كيفيت رعايت معيارهاي
 HSEدر پيمان
عالي ( 2امتياز)
خوب (1/5امتياز)
متوسط ( 1امتياز)
ضعيف (0امتياز)

كفايت كادر  HSEدر پيمان

عالي ( 2امتياز)
خوب ( 1/5امتياز)
متوسط ( 1امتياز)
ضعيف (0امتياز)

آيا در مدت اجراي پيمان ،پيمانكار
حادثه مهم بهداشتي ،ايمني و
محيط زيستي داشته است؟
بلي ( 0امتياز)
خير ( 2امتياز)

آيا پيمانكار در طول اجراي پيمان حداقل سرانه
آموزشي جهت كاركنان مشمول خود را برگزار
نموده است؟
بلي ( 2امتياز)
خير ( 0امتياز)

مجموع امتياز محاسبه شده:
(حداكثر امتياز حسن انجام كار از نظر  8 ،HSEامتياز مي باشد).

مهر و امضاء تائيد كننده (مسئول  HSEيا نماينده كارفرما):

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  14از 15
« فرم ارزيابي توان مالي مناقصه گران »
()4

رديف

()1

()2

()3

هفتاد
برابر بيمه تامين

مبلغ ماليات متوسط

پنجاه برابر

مبلغ بيمه تامين

( ريال)

مبلغ ماليات متوسط

اجتماعي قطعي يا

( ريال)

علي الحساب

علي الحساب

پرداخت شده

پرداخت شده(ريال)

اجتماعي قطعي يا

()7

()8

()5

()6

پنج برابر مبلغ
داراييهای ثابت

درآمد ناخالص ساليانه

سه برابر درآمد

مبلغ داراييهای ثابت

(ريال)

ناخالص ساليانه

(ريال)

(ريال)

(ريال)

(ريال)
1

سال قبل

2

دو سال قبل

3

سه سال قبل

4

چهار سال
قبل

5

پنج سال قبل
ميانگين مبلغ ستون ()2

ميانگين مبلغ ستون()6

ميانگين مبلغ
ستون ()4

باالترين مبلغ محاسبه شده (  ) Pحاصل از ستونهای (: )8( ،)6( ، )4( ، )2

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

ميانگين مبلغ ستون
() 8

ريال

مهر و امضاء

تاريخ -----------

صفحه  15از 15

توضيحات :
 -1صرفا" اطالعات مربوط به ستونهای( ) 7( ، )5( ، )3( ،)1جدول فوق ميبايست توسط مناقصه گران محترم تکميل گردد .الزم بذكر است نيازی به تکميل تمام ستونهای جدول مذكور نبوده و بديهي است بمنظ ور كس ب امتي از
باالتر فقط اطالعات ستوني درج گردد كه حاصلضرب ريفهای جدول فوق در ستونهای ( )2يا ( )4يا ( )6يا ( )8عدد بزرگتری شود.
 -2اطالعات ارائه شده صرفا" مي بايست مربوط به  5سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالك امتياز نخواهد بود .
 -3در خصوص ستون ( ) 1ارائه برگ تشخيص قطعي ماليات پرداخت شده مرتبط ضروری مي باشد و بدون ارسال مستندات امتيازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.شايان ذكر است در خصوص ماليات دو سال قبل در ص ورت
عدم صدور برگ تشخيص قطعي ،ارائه اظهارنامه مالياتي يا گزارش حسابرس مالياتي بالمانع ميباشد.
 -4در خصوص ستون ( )3ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي در  5سال گذشته ضروری مي باشد .
-5در خصوص ستون ( )5ارائه صورت های مالي حسابرسي شده و يا اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني در  5سال گذشته ضروری مي باشد .
 -6روش محاسبه امتياز بشرح ذيل ميباشد:

 = pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر
 = pباالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق

IF Pest ≥ p

حداكثر امتياز ( )100در نظر گرفته ميشود

P
 100
Pest

= امتياز

IF P < Pest

محل مهر و امضا مناقصه گر

نام مناقصه گر :شركت.......................................
تاريخ :
)كسب حداقل  12.5امتياز در اين معيار الزامي است.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  1294خوانده شد و مورد تائيد ميباشد .نام و نام خانوادگي ---------

مهر و امضاء

تاريخ -----------

