
 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 كنندگان نيتأماستعالم ارزيابي كيفي 
 10از  1صفحه 

 08/1401 /02 تاريخ: 

 

  

 
    

  

 ----------- تاريخ                       امضاء مهر و ------------------نام و نام خانوادگي                     .  باشديمخوانده شد و مورد تائيد     -Ripi-T-14014000 شماره كيفي  ارزيابياستعالم اسناد 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار:اطالعات كلي مناقصه گذ

 

 

 

 

 كنندگان نيتأماستعالم ارزيابي كيفي 

 ایمناقصه عمومي يک مرحله

 14014000(  به شمارهRock- Eval6) يدكي دستگاه خريد قطعات 
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 پژوهشگاه صنعت نفتنام: 

 14014000   شماره مناقصه:                                                  Rock- Eval6 یدكي دستگاه خرید قطعات :موضوع مناقصه

 44739721فاكس     48255490و  48255484تلفن:               14665-137صندوق پستي  14856-13111نشاني: بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، كد پستي 

تي را ي بوده لذا كليه تامين كنندگان ابتدا باید نسبت به تكميل و ارسال اسناد ارزیابي كيفي اقدام نمایند. پژوهشگاه صنعت نفت مدارك دریافادومرحلهتوجه: این مناقصه عمومي 

جهت ارسال پيشنهادهاي فني، مالي و تضمين شركت در مناقصه دعوت  نامهدعوترا كسب نمایند از طریق یي را كه حداقل امتياز مدنظر در ارزیابي كيفي هاشركتبررسي نموده و 

 خواهد نمود.

به  (9/1140 /62 مورخ شنبه حداكثر تا پايان وقت اداری روز بايست به انضمام مدارك درخواست شده اين استعالم و فراخوان ارزيابي كیفي در موعد مقرر )شده استعالم ارزيابي كیفي ميهای تکمیلبرگه

مدارك درخواست  منظم و جداگانه و به ترتیب صورتشده استعالم ارزيابي كیفي، مدارك و مستندات موردنیاز را بههای تکمیلارسال گردد. برگه الذكرفوقبه نشاني  دبیرخانه كمیسیون معامالتواحد 

 شود.گانه در يك پوشه قرار دهند. بديهي است به مداركي كه ناقص بوده يا خارج از وقت مقرر دريافت شوند، ترتیب اثر داده نميچندهای شده در جدول

 
 تكميل شود* تامين كننده*اين جدول توسط 

 اطالعات كلي تامين كننده:

 نام شركت: شماره ثبت شركت: تاريخ و محل ثبت شركت:  تلفن:

 موضوع فعالیت شركت )طبق اساسنامه(:    

 نشاني اينترنتي: پست الکترونیك: كد اقتصادی:

 نشاني شركت:شناسه ملي:  

 صاحب/ صاحبان امضاء مجاز: اسم  

 خانوادگي مديرعامل:نام و نام  نام پدر: شماره شناسنامه: تاريخ و محل تولد: محل صدور:

 كد ملي:  تلفن همراه: مدرك تحصیلي رشته تحصیلي:

باشد. تمامي لي و شناسنامه مديرعامل ضروری ميارائه تصوير اساسنامه، آگهي تغییرات شركت در روزنامه رسمي به همراه شناسه ملي و كد اقتصادی الزامي است. همچنین ارائه تصوير كارت م تذكر:

و يا گواهي دفتر خانه رسمي ارائه  ن تغییرات و مهر شركت رسانده شوداز طبق اساسنامه و آگهي آخريبايد به امضاء صاحب/ صاحبان مج به همراه مدارك ارسالي شركت های استعالم ارزيابي كیفيبرگه

 گردد.
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 معيارهاي ارزیابي كيفي تامين كننده )سازنده /فروشنده(

 د*مي گردتكميل  پژوهشگاه صنعت نفت*اين جدول توسط

 

 Bحداكثر امتياز  شرح معيارها ردیف

 (A) شده امتياز كسب

 3تا  1 معيارهاياز 

 100این امتياز از ) 

 (محاسبه مي گردد

مالحظات امتيازات از جداول 

و مدارك ذیل استخراج 

 گردد.مي

 شده نهایيامتياز كسب
AB/100 

  1شماره  معيار  30 توان مالي 1

2 
داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع 

 مناقصه
40  

 2شماره  معيار
 

  3شماره  معيار  30 ارزیابي مشتریان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار  3

    100 جمع 

 كه تمام مدارك الزم را ارائه نماید. شوديمي استعالم ارزیابي كيفي تامين كنندگان از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد هافرمكه اظهارات و اطالعات مندرج در  دینمايم: در خاتمه مناقصه گر اعالم 1تذكر 

 و مدارك مربوط هيچگونه حق یا تعهدي در خصوص شركت در مناقصه براي دستگاه مناقصه گزار )پژوهشگاه صنعت نفت( ایجاد نخواهد كرد. هافرمكه تكميل و ارائه این  دینمايم: مناقصه گر اعالم 2تذكر 

 نخواهد آورد. به عمل: مناقصه گر تحت هيچ شرایطي درخواست استرداد مدارك ارسالي را از دستگاه مناقصه گزار 3تذكر 

 .باشديمدر ارزیابي كيفي  امتياز نهایي 50كسب حداقل  یك از تامين كنندگان منوط به: تائيد صالحيت كيفي هر 4تذكر 

ي ناشي از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده و طبق مقررات هاتيمسئول شدهارائهو یا ادعاي نادرستي به مناقصه گزار  موثقدر هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير  كهيدرصورت: 5تذكر 

 پژوهشگاه صنعت نفت را تا حداقل دو سال نخواهد داشت. مناقصاتدر مناقصه مذكور حذف خواهد شد و حق شركت در  كنندگانشركتبرخورد خواهد شد ضمن اینكه از ليست 
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 : معيار ارزیابي توان مالي1شماره  معيار
 

 تكميل شود* تامين كنندهتوسط  قسمت*اين 

 

ف
دی

ر
 

 شرح

 مبالغ به ميليون ریال مربوط به سال

 توضيحات
 كسبامتياز 

 1396 1397 1398 1399 (A) شده
1400 

 به بعد

1 
صد برابر ماليات متوسط ساالنه مستند به اسناد یك

 شدهالحساب پرداختهاي قطعي و عليماليات

 

الي  1هاي حداقل یكي از مدارك ردیفارائه      

این جدول جهت ارزیابي توان مالي الزامي  3

است. حداكثر امتياز در صورتي احراز خواهد 

شد كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل و یا 

 3الي  1هاي كمتر از یكي از مقادیر ردیف

باشد.، در غير این صورت امتياز توان مالي 

 یابد.تناسب كاهش ميبه

 

2 
وپنج درصد فروش آخرین سال توليد/ فروش، بيست

هاي مالي صورت یامستند به قراردادها و اسناد فروش 

 تائيد شده

      

3 
هاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي ده درصد دارایي

 هایا گواهي بيمه دارایي

 

      

4 
حداكثر اعتباري كه مناقصه گر قادر به اخذ آن از 

 باشدها یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر ميبانك

 

     
بابت این تایيدیه از بانك یا موسسه مالي 

 ارسال گردد. مناقصه خطاب به پژوهشگاه
 

  100كسب شده از  جمع امتياز

هاي مذكور، ممهور به مهر اداره ماليات و دارائي و مدارك مستند پرداخت ارائه برگ ماليات قطعي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور مربوط به سال : جدول فوق 1خصوص ردیف در 

 است. اليات الزاميم

 .باشديممالي حسابرسي شده الزامي  يهاصورتجدول فوق: ارائه  2در خصوص ردیف 
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 با موضوع مناقصه در پنج سال گذشته( مرتبط: داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه)قراردادهاي منعقده با مشتریان عمده 2شماره  معيار

 تكميل شود* تامين كنندهتوسط  قسمت*اين 

 

ف
دی

ر
 

 موضوع قرارداد فروش
 مبلغ قرارداد 

 )ميليون ریال(
 تلفن/فاكس خریدار نام، نشاني و مقام مطلع خریدار تاریخ فروش شرح كاالي فروش رفته

امتياز 

كسب شده 

(A) 

1        

2        

3        

4        

  100كسب شده از  جمع امتيازات

 یابد.كمتر امتياز آن به تناسب كاهش مي و براي مبالغ  در پنج سال گذشته(رائه گردد )با باالترین مبلغ ا مرتبط كار  چهارمنظور كسب حداكثر امتياز این بخش به -1

 هاي: طرفين قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد، الزامي است.كننده قسمتارائه تصویر صفحاتي از قراردادهاي منعقده جدول فوق كه مشخص -2

 محاسبه مي گردد.امتياز  100كار مرتبط  4و به ازاء  25با موضوع مناقصه  مرتبط امتياز هركار -3

 ات،تجهيزات و دستگاههاي آزمایشگاهيطعقتعریف كار مرتبط : تامين انواع  -4

 فرم مذكور الصاق گردد.  ارائه قراردادهاي منعقده از گذشته الزاما بایستي مطابق با جدول تكميل فوق اعالم گردیده و هر قرارداد طبق شماره ردیفهاي یاد شده به -5

  گيرد.شده مبناي محاسبه امتياز تجربه قرار مي تعدیلتعدیل مي گردد و نرخ  %30( به ميزان 1401سال گذشته به ازاي هر سال )از سال  5سفارش خرید مربوط به  /مبلغ قرارداد -6
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 : ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار3شماره  معيار

 

موقع تعهدات به شرح جدول زیر برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بهمواردي نظير كيفيت كاال، عملكرد در دوره بهرهامتياز ارزیابي مشتریان قبلي با توجه به 

 گردد. ميانگين امتياز ارزیابي مشتریان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته مالك تعيين امتياز یادشده خواهد بود.تعيين مي

 سال گذشته  5مورد براي  4ه تعداد فوق حداكثر  ب شدهليتكمارائه فرم  -1

 امتياز محاسبه مي گردد. 100 حداكثر فرم 4امتياز و به ازاء  25 حداكثر امتياز این معيار به ازاء هر فرم -2

امتياز   80گواهي  4امتياز و به ازاء   20در صورت عدم ارائه فرم فوق ارائه گواهي حسن سابقه )رضایت نامه از مشتریان قبلي( قابل قبول و امتياز آن  به ازاء هر گواهي  -3

 محاسبه مي گردد.
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 ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار«  »فرم شماره يك

 اين جدول توسط كارفرما/مشتري قبلي تكميل شود

 نام كارفرما: آدرس كارفرما:

 موضوع قرارداد: تاريخ انعقاد قرارداد:

 مبلغ قرارداد: تلفن كارفرما:

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (1ضعيف) (2متوسط ) (4خوب ) (5عالي) معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداریعملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهداتانجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

 سمت سازماني:                                     نام و نام خانوادگي استعالم شونده)كارفرما/مشتری قبلي(:                                                                
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 ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار«  دو»فرم شماره 

 اين جدول توسط كارفرما/مشتري قبلي تكميل شود

 نام كارفرما: آدرس كارفرما:

 موضوع قرارداد: تاريخ انعقاد قرارداد:

 مبلغ قرارداد: تلفن كارفرما:

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (1ضعيف) (2متوسط ) (4خوب ) (5عالي) معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداریعملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهداتانجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

 سمت سازماني:                                                       نام و نام خانوادگي استعالم شونده)كارفرما/مشتری قبلي(:                                        
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 ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار« سه»فرم شماره 

 اين جدول توسط كارفرما/مشتري قبلي تكميل شود

 نام كارفرما: آدرس كارفرما:

 قرارداد:موضوع  تاريخ انعقاد قرارداد:

 مبلغ قرارداد: تلفن كارفرما:

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (1ضعيف) (2متوسط ) (4خوب ) (5عالي) معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداریعملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهداتانجام به 

  هامتياز محاسبه شدجمع 

 سمت سازماني:                 نام و نام خانوادگي استعالم شونده)كارفرما/مشتری قبلي(:                                                                        
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 ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار« چهار»فرم شماره 

 اين جدول توسط كارفرما/مشتري قبلي تكميل شود

 نام كارفرما: آدرس كارفرما:

 موضوع قرارداد: تاريخ انعقاد قرارداد:

 مبلغ قرارداد: تلفن كارفرما:

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (1ضعيف) (2متوسط ) (4خوب ) (5عالي) معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداریعملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهداتانجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

 سمت سازماني:                                                            نام و نام خانوادگي استعالم شونده)كارفرما/مشتری قبلي(:                                        

 

 

 
 

 

 

 مهر و امضاء


