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 مشخصات عمومی مناقصه 

 گزار:  نام مناقصه  -الف

 پژوهشگاه صنعت نفت  

 گزار:  نشانی مناقصه -ب
   14665-137صندوق پستی ، 1485733111،  کد پستی پژوهشگاه صنعت نفت ،بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ،تهران

 Tender@Ripi.irدبیرخانه کمیسیون مناقصات:  یالکترونیک پست 021  021- 44739721شماره نمابر:  -48255490- 48255484شماره تلفن:   

 موضوع مناقصه :  -پ

 ی شگاهیآزما یگرشهیساختمان و ش ک،یالکترون ک،یارائه خدمات مکان نهیمتخصص در زم یانسان یروین نیتام 

 الزامات :  -ج
ملزم به ارائه مدارک و مستنداتی   معیارهای چهارگانه مندرج در بحش د ان جهت شرکت در مناقصه عالوه بر ارائه مدارک مثبته در خصوص  گرمناقصه

از فرایند ارزیابی   ارسالی  مستنداتبدون ارزیابی سایر    گرمناقصه،  هر یک از این مدارک  در صورت عدم ارائه است بوده و  که در ذیل به آنها اشاره شده 
 . شد خواهد  کیفی حذف

 

 داشتن شخصیت حقوقی،   •

 ی. رسم  روزنامه در منتشره شرکت، سیتاس یآگه •

 ی. رسم روزنامه در منتشره  ریاخ سال دو یط  در شرکت یثبت راتییتغ نیآخر •

 در هر یک از رسته های تامین نیروی انسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیاز  انجام کارگواهی صالحیت  •

 تأئیدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  •

 ، به همراه گزارش حسابرس 0140یا 99 های مالی حسابرسی شده مربوط به سال  صورت •

دولتی،    یهااجرایی و شرکت  یهادهنده خدمات به دستگاهخدماتی ارائه  یها شرکت  یبند حیت و رتبهال دستورالعمل تعیین ص  41طبق ماده    :1  تبصره

  یاز سو هحیت صادر شدالند تایید صاموظف  ،نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند یدیگر یهاحیت چنانچه بخواهند در استان التایید ص یدارا یها شرکت
مبنی بر امکان انجام    یانامهکار و امور اجتماعی استان محل فعالیت ارائه داده و معرفیسازمان کار و امور اجتماعی استان محل ثبت خود را به سازمان  

 . گر از فرایند ارزیابی کیفی حذف خواهد شدفعالیت در استان مربوطه دریافت نمایند. در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، مناقصه

باشد؛ بدیهی است پیمانکار در  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر قابل پذیرش میگواهی موقت تایید صالحیت ایمنی صادره از     :2  تبصره

 باشد. صورت برنده شدن در مناقصه، ملزم به ارائه اصل گواهی تایید صالحیت ایمنی می

 :و وزن آنها معیارهای ارزیابی -د

 عبارت است از: ان، گرمناقصهیابی کیفی اجرایی ارزمطابق با روش  انگرمناقصهمعیارهای ارزیابی کیفی  

 100از   40با ارزش وزنی  (یو تجربه )سوابق اجرائ هایتوانمند معیار •

 100از   30، با ارزش وزنی حسن سابقه درکارهای قبلی معیار •

mailto:Tender@Ripi.ir
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 100از   15، با ارزش وزنی  HSE معیار •

 100از   15توان مالی، با ارزش وزنی  معیار •

   :مدارک ناقص -و

 از فرایند ارزیابی کنار گذاشته می شود. گرمناقصهقابل بررسی نبوده و مدارک ناقص 

 :   حداقل امتیاز قابل قبول -ز

حسن   معیار  امتیاز برای  15،  (یو تجربه )سوابق اجرائ  هایتوانمند  معیارامتیاز برای    15    در این ارزیابی،برای دعوت به مناقصه    حداقل امتیاز قابل قبول

 60 حداقل به کسب  ملزم ان گرمناقصه باشد. عالوه بر این، توان مالی می معیارامتیاز برای  10 و   HSEامتیاز برای معیار   9و  سابقه درکارهای قبلی،

  باشد.میمتیاز برای مجموع کل  معیارها نیز ا 100از  امتیاز

 اظهارات خالف واقع:  -ح

و یا برنده مناقصه خالف واقع بوده، کارفرما   گرمناقصهدرصورتی که در هر مرحله از انجام مناقصه و یا حتی پس از انعقاد قرارداد کشف گردد که اظهارات   
مربوطه از فرایند مناقصه نسبت به اقدامات کیفری و حقوقی الزم اقدام نماید. کشف خالف واقع در هر مرحله    گرمناقصهتواند ضمن کنار گذاشتن  می

 خواهد شد. پس از انعقاد قرارداد حق فسخ معامله برای کارفرما ایجاد نموده و عند االقتضاء اقدامات کیفری و حقوقی الزم علیه طرف قرارداد معمول 

 دولت:منع مداخله کارکنان  -ط

انی که حداقل یک نفر از اعضای هیات موسس، هیات مدیره و یا مدیران  گرمناقصه،   قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتیبا استناد به   
 توانند در مناقصه شرکت نمایند.باشد؛ نمی کارمند دولت از کلیدی شرکت

  :مهلت تحویل مدارک  -ی
 . باشدمی    09/1401  /  01  مورخ       نبهسه ش  روز  پژوهشگاه صنعت نفت پایان وقت اداری    معامالتکیفی به دبیرخانه کمیسیون    استعالم ارزیابیمهلت تحویل مدارک  

 شده: های تکمیلمحل تحویل فرم   -ک

 باشد. دبیرخانه کمیسیون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت واقع در آدرس ذکر شده در بند ب می انگرمناقصهمحل تحویل فرم استعالم ارزیابی کیفی 

 :آنهاترتیب و   وه ارائه مستنداتنح -ل

  های و فرم  اسناد ارزیابی کیفی  ضمن تکمیلان، مقتضی است  گرمناقصهبه منظور امکان بررسی دقیق مستندات ارسال شده و جلوگیری از تضییع حق  
 ریز  در  که  یبیترتبا      به صورت تفکیک شده   تکمیل گردد.(  گرمناقصهتوسط    الخصوص مواردی که بایستی شماره صفحه مستنداتضمیمه آن )علی

 باشد.   شده یگذار و شماره  شده کیتفک صورت به بخش هر  و دهیگرد ارسال ،است شده آورده
با درج شماره صفحه در تمام صفحات  فلزی  سیمی  یصحافمستندات ارائه شده بایستی الزاما به صورت   گزار  در غیر اینصورت مناقصهارائه  گردد.    و 

 مسئولیتی در قبال عدم رؤیت احتمالی مستنداتی که خارج از این اسلوب، ارسال شده باشد را ندارد.

 شرکت:  یعموم مدارک -1

 (گرانمشخصات عمومی مناقصه) 1 شمارهتکمیل شده فرم  -1-1
  .شرکت اساسنامهتصویر  -1-2

 ی. رسم روزنامه در منتشره شرکت، سیتاس یآگهتصویر  -1-3
 ی. رسم روزنامه در منتشره شرکت یثبت راتییتغ نیآخرتصویر  -1-4
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 . یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع از های تامین نیروی انسانی هر یک از زمینه  در کار انجام صالحیت گواهینامهتصویر  -1-5

 ( ی اجرائ)سوابق  تجربه  و  هایتوانمند ی ابیارز یارها یمعمرتبط با   مدارک -2

 ( مشابه  یو تجربه)نمونه قراردادها  هایتوانمند  اریمع  یابیارز  )فرم  پیمان معرفی شده  چهار  برای  2/ 4الی    1/2فرم تکمیل شده شماره    -2-1

 است شده ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت معرفی شده  مانیپ چهار از یصفحاتتصویر  -2-2

 پیمان معرفی شده. چهاری برای اجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تامتصویر  -2-3

 قبلی  مرتبط کارهای  در سابقه حسن ارزیابی فرم با  مرتبط  مدارک -3

 توسط کارفرمایان قبلی.  پیمان معرفی شده چهاربرای  4/3الی  1/3فرم تکمیل شده شماره اصل   -3-1

  استشده ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت چهار پیمان معرفی شده از  یصفحاتتصویر  -3-2

 توسط کارفرمایان قبلی. چهار پیمان معرفی شده برای  یتمندیرضا یگواهاصل  -3-4

 HSE ارزیابی فرم  با مرتبط   مدارک -4
 ( گرانمناقصه   HSE  اریمع یابیارز) 4فرم تکمیل شده شماره  -4-1
   اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت از ایمنی صالحیت گواهینامهتصویر  -4-2

 با موضوع مناقصه  مرتبط HSE Planمستندات مربوطه به  -4-3

 حداقل یک پیمان با فعالیت مرتبط )حداکثر پنج سال گذشته(  HSE حسن سابقه یا گواهی   5شماره فرم  -4-4
 ارائه گواهینامه سیستم های استاندارد -4-5

 توان مالی  ارزیابی  فرم با مرتبط   مدارک -5
 

 (گرانتوان مالی مناقصه اریارزیابی مع)فرم  6فرم تکمیل شده شماره  -5-1
این بند نیاز به ارسال  مستندات سال گذشته )در صورت ارسال  5حسابرس در  گزارش های مالی حسابرسی شده به همراه صورت -5-2

 باشد( نمی 5- 5 لغایت 5-3بندهای 

 ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات پرداخت شده مرتبط  -5-3

 اظهارنامه مالیاتی یا گزارش حسابرس مالیاتی   -5-4

 سال گذشته   5مفاصا حساب تامین اجتماعی در  -5-5

 زیر خودداری گردد.   خواهشمند است از ارسال مستندات به صورت

 است. آورده شده  "بخش ل"ه در  و با ترتیبی غیر از آنچ نامنظم •

 . دارای خط خوردگی و الک گرفتگیمخدوش،  •

 تمامی صفحات ذیل ، بدون مهر شرکت در نامعتبر •

  گذاری ارسال گردد.استاد مناقصه حاضر( توسط شرکت تکمیل و پس از صحه   6و   5لطفا قبل از ارسال مدارک چک لیست پیوست )صفحات 
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 ................. ..........................................................................................................................ه شده توسط شرکت ئچک لیست مدارک ارا

این قسمت  

توسط  

ژوهشگاه پ

تکمیل 

 گردد می 

 نام مدرک 

این قسمت توسط  

تکمیل    گر مناقصه

 گردد 

شماره 

 صفحه 

تعداد 

 صفحات
     مدارک عمومي شرکت: -1 
     ( گران مشخصات عمومی مناقصه) 1فرم تکمیل شده شماره   -1-1 
     شرکت.   اساسنامهتصویر    -1-2 
     ی. رسم  روزنامه در  منتشره شرکت،  سیتاس یآگه تصویر   -1-3 
     ی. رسم روزنامه در منتشره شرکت یثبت راتیی تغ نیآخرتصویر   -1-4 
     ... وزارت تعاون، کار و رفاه های تامین نیروی انسانی از هر یک از زمینه در  کار  انجام صالحیت گواهینامهتصویر   -1-5 
     توانمنديها و تجربه )سوابق اجرائي(مدارک  مرتبط با معیارهای ارزيابي  -2 
     برای اولین پیمان معرفی   1/2فرم تکمیل شده شماره   -2-1 
     است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شدهمعرفی شده  مانیپاولین   از یصفحات تصویر   -2-2 
     پیمان معرفی شده.  اولینی برای  اجتماع  نیمفاصا حساب از سازمان تامتصویر   -2-3 
     برای دومین پیمان معرفی   2/2فرم تکمیل شده شماره   -2-4 
     است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شدهمعرفی شده  مانیپدومین   از یصفحات تصویر   -2-5 
     دومین پیمان معرفی شده. ی برای  اجتماع  نیمفاصا حساب از سازمان تامتصویر   -2-6 
     برای سومین پیمان معرفی شده  3/2فرم تکمیل شده شماره   -2-7 
     است شده ذکرتصویر صفحاتی از پیمان سوم که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت   -2-8 
     تصویر مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی برای سومین پیمان معرفی شده    -2-9 
     برای چهارمین پیمان معرفی شده  4/2فرم تکمیل شده شماره  -2-10 
     است شده ذکر تصویر صفحاتی از پیمان چهارم که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت  -2-11 
     تصویر مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی برای چهارمین پیمان معرفی شده -2-12 
     مدارک  مرتبط با فرم ارزيابي حسن سابقه در کارهای مرتبط قبلي  -3 
     برای اولین پیمان معرفی شده توسط کارفرمایان قبلی.  1/3اصل فرم تکمیل شده شماره    -3-1 
     است  شده ذکرتصویر صفحاتی از پیمان اول که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت   -3-2 
     کارفرمایان قبلی. اصل گواهی رضایتمندی برای اولین قرارداد این بخش توسط   -3-3 
     برای دومین پیمان معرفی شده توسط کارفرمایان قبلی.  2/3اصل فرم تکمیل شده شماره   -3-4 
     است  شده ذکرتصویر صفحاتی از پیمان دوم که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت   -3-5 
     توسط کارفرمایان قبلی. اصل گواهی رضایتمندی برای دومین قرارداد این بخش   -3-6 
     برای سومین پیمان معرفی شده توسط کارفرمایان قبلی.  3/3اصل فرم تکمیل شده شماره   -3-7 
     است  شده ذکرتصویر صفحاتی از پیمان سوم که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت   -3-8 
     اصل گواهی رضایتمندی برای سومین قرارداد این بخش توسط کارفرمایان قبلی.   -3-9 
     برای چهارمین پیمان معرفی شده توسط کارفرمایان قبلی. 4/3اصل فرم تکمیل شده شماره  -3-10 
     است  شده ذکر تصویر صفحاتی از پیمان جهارم که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت  -3-11 
     اصل گواهی رضایتمندی برای چهارمین قرارداد این بخش توسط کارفرمایان قبلی.  -3-12 
     HSEمدارک  مرتبط با فرم ارزيابي   -4 
     ( گرانمناقصه  HSE  اریمع یابیارز) 4فرم تکمیل شده شماره   -4-1 
     اجتماعی  رفاه و تعاون،کار  وزارت از ایمنی صالحیت گواهینامهتصویر   -4-2 
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 تیره: ناقص بودن مدرکخط        عدم ارسالضربدر:         تیک: مستندات موجود است.

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 
 شود. مشخصات عمومی مناقصه، این شرکت به دلیل عدم ارائه مدارک مشخص شده در ذیل از انجام ارزیابی کنار گداشته میبا استناد به بند ج 

 داشتن شخصیت حقوقی،   
 . یشرکت، منتشره در روزنامه رسم  سیتاس آگهی 
 . یمنتشره در روزنامه رسم ریدو سال اخ یشرکت در ط یثبت راتییتغ نیآخر 
 ی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعهر یک از رسته های تامین نیروی انسانی صالحیت انجام کار در گواهینامه  

 گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  
 به همراه گزارش حسابرس،  1400 یا 99 هایهای مالی حسابرسی شده مربوط به سالصورت 

 ........................................   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................سایر موارد:  

 

  صنعت نفت  اعضای کارگروه کارشناسي فني و بازرگاني پژوهشگاه خانوادگي و امضا نام و نام 

     با موضوع مناقصه  مرتبط HSE Planمستندات مربوطه به  -4-3 
     حداقل یک پیمان با فعالیت مرتبط )حداکثر پنج سال گذشته(   HSE یا گواهی حسن سابقه   5فرم شماره  -4-4 
     ارائه گواهینامه سیستم های استاندارد   -4-5 
     مدارک  مرتبط با فرم ارزيابي توان مالي  -5 
     ( گران توان مالی مناقصه اریارزیابی مع)فرم  6فرم تکمیل شده شماره   -5-1 
     سال گذشته   5حسابرس در   گزارشهای مالی حسابرسی شده به همراه صورت -5-2 
     ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات پرداخت شده مرتبط    -5-3 
     اظهارنامه مالیاتی یا گزارش حسابرس مالیاتی    -5-4 
     سال گذشته  5مفاصا حساب تامین اجتماعی در  -5-5 



 

 22از   7صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 ان  گرمناقصهمشخصات عمومی :  1فرم   
 
 
 

 ...............   ....... ......... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ )پیمانکار( :گرمناقصهشرکت نام 

 ......................................................................................... .........................محل ثبت : ................................. /............... /...............تاریخ ثبت : ........................................................................................................ شماره ثبت :

  ........................................................................................ ..........................  نام قبلی :................................................................................................................................................ ........................................................ نام اختصاری :

  ............................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. :   گرمناقصهنشانی  

............................................................................................................................ ....................................................... ............................................................................. ............................................................................................................................. ........ 

   ........................................................................................................................نمابر :    ....................................................... دوم: ثابت  شماره تلفن  ...............................................................اول :  ثابت شماره تلفن

   ....................................................................... شماره تلفن موبایل دوم :   .................................................................................................................................................شماره تلفن موبایل اول )اضطراری( : 

   ........................................................................................................................................................................... @ ..................................................................  . ........................   نشانی پست الکترونیکی: 

    ..............................................................................................  : گرمناقصهمبلغ سرمایه پرداخت شده    ....................................................... ......................................:  گرمناقصه مبلغ سرمایه ثبت شده 

  



 

 22از   8صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

   انگرمناقصه (ی و تجربه )سوابق اجرائ ها یتوانمند  اری ارزیابی مع نحوه
 

در جذب و مدیریت چهار مورد از قراردادهای   گرمناقصهبررسی توانمندی شرکتهای   بر اساس   انگرمناقصهی  سوابق اجرائو    تجربه،  هایتوانمنددر این بخش  
درج   2در فرم شماره  که اطالعات آن به طور کامل    ردیگیقرار م  یمورد بررس  یمانیصرفاً چهار پ  شایان ذکر است؛    ، مورد ارزیابی قرار میگیرد.مشابه  

است، لذا درج اطالعات مربوط به چند پیمان در یک صفحه منجر به باطل شدن آن  طراحی شده  هر صفحه از این فرم صرفا برای یک پیمان  باشد.شده
 .شود یخوددار جدا مانیپ چهار از شیب ارسال ازگردد.بر این اساس خواهشمند است می  گرمناقصهصفحه و از بین رفتن امتیاز قابل اکتساب برای 

 باشد: قرارداد ضمیمه گردد به شرح ذیل میمستنداتی که الزاما بایستی در خصوص هر 

 است. شده  ذکر موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت در آن که مانیپ از یصفحات ریتصو •

  یاجتماع نیتاماز سازمان  حساب مفاصا •

 پنج   درمفاصا سازمان تامین اجتماعی(گیرند که تاریخ خاتمه آنها )مندرج در برگه  ی مورد ارزیابی قرار میی هادر این شاخص، صرفا پیمان  :  1  توضیح

 . گرفت نخواهند  موردارزیابی قرارسال قبل از انتشار آگهی مناقصه باشد و پیمانهای انجام شده قبلی 

  مذکور  فرم  در  میباشند  مبلغ  باالترین  دارای  و  مناقصه  موضوع  با  منطبق  که  را  پیمانهایی  اطالعات  گردد، پیشنهاد میباالتر  امتیاز  بمنظورکسب  :2  توضیح

  همراه   به    فرم  در  مناقصه  مبلغ  آورد  بر   از  شتر یب  ا ی  برابر تعدیل شده    یالیر  حجم  با  کار  چهار  تعداد  که  شود   یم  احراز  یصورت  در  ازیامتحداکثر  . گردد  درج
 .ابدی یم کاهش خطی نسبت  به مربوطه ازیامت ،کمتر تعدیل شده مبالغ با مانهایپ یبرا .باشد شده ارائه الزم مستندات

و قیمت تعدیل شده   گرددلحاظ می   %35به ازای هر سال    1400لغایت    96سال های    در  منعقد شدههای  مبلغ پیمانضریب تعدیل برای    :3توضیح  

 گیرد.مبنای ارزیابی تجربه قرار می

  و   بوده   اعتبار  فاقد  فرم  این   در  شده  ذکر  اظهارات  اینصورت  غیر  در  گردد   فرم   این  ضمیمه  بایستمی  ذکرالفوق  مرتبط  مستندات  و  مدارک:    4  توضیح

 . شودنمی گرفته  نظر در گرمناقصه برای امتیازی

تعلق   امتیازیمرتبط در این بخش  به پیمانهای غیر  داده خواهد شد.  صی تخص  ازیامت  25حداکثر  نیروی انسانی(    ن)تامیمرتبط    مانیهر پ  یبرا:  5  حیتوض

 نخواهدگرفت. 

   امتیاز در این معیار الزامی است. 15کسب حداقل ( ،  معیارهای ارزیابی و وزن آنها) دپس از اعمال ضرایب وزنی مندرج در بخش : 6 حیتوض



 

 22از   9صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 

 )نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط(  و تجربه ها یتوانمند اری عارزیابی م   :2/ 1فرم شماره 

 1نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط 

 ..............................................................  :مانیشماره پ .........................................، ............................................... .............................................................................................................................: موضوع پیمان اول

      ............. ........../ ............./ :انیپا خیتار    ............. ........./ .........../تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .، .............................................................................................................................نام کارفرما     ...................، ...........  :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     ....................................................................................................، ..............................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال،    .................  لغایت  ......................   اتصفح  در؛  است ده ش  ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت    مانیاز پ  یصفحات  تصویر
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

 

 
 
 

 بازرگانی پژوهشگاهاعضای کارگروه کارشناسی فنی و نظر 

 است.   ارائه نشده است.                      ارائه شده ؛ بطور کامل استشده  ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

 باشد.     ریال می  میلیارد  .............................................................آن  است مبلغ مندرج در  ارائه شده  است.      ارائه نشدهی    اجتماع  نی مفاصا حساب از سازمان تامتصویر  

 

،     نداشتن مفاصای تامین اجتماعي  خاتمه نیافتن ،             عدم درج مشخصات کامل در اسناد،     اين پیمان، به دلیل  

 مورد بررسي قرار نگرفت.صه بودن با موضوع اين مناقغیر مرتبط ،  آن  انعقادسال از 5بیش از گذشت 

 

 ................................................................... = مبلغ تعدیل شده پیمان با توجه به سال خاتمه  ......................................................................=ضریب تعدیل مبلغ پیمان

 1A=........................................................................................برابر است با:  1Aباشد، لذا ضریب ریال می میلیارد............................مبلغ تعدیل شده پیمانبا توجه به اینکه  •

 

.............................................................................. = A1*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان  .......................................................   



 

 22از  10صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 

 )نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط(  و تجربه ها یتوانمند اری ع:  ارزیابی م 2/ 2فرم شماره 

 2نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط 

 ..............................................................  :مانیشماره پ ........................................................................................، .............................................................................................................................: دومموضوع پیمان 

      ............. ........../ ............./ :انیپا خیتار    ............. ........./ .........../تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .، .............................................................................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     ....................................................................................................، ..............................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال،    .................  لغایت  ......................   اتصفح  ؛ دراست ده که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر ش  مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

 

 
 
 

 بازرگانی پژوهشگاهاعضای کارگروه کارشناسی فنی و نظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

 باشد.     میلیارد ریال می .........................................................است مبلغ مندرج در آن ارائه شده  است.    ارائه نشده ی   اجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

،     نداشتن مفاصای تامین اجتماعي  خاتمه نیافتن ،             عدم درج مشخصات کامل در اسناد،     اين پیمان، به دلیل  

 مورد بررسي قرار نگرفت.صه غیر مرتبط بودن با موضوع اين مناق،  آن  انعقادسال از 5بیش از گذشت 

 

 ..................................................... .................= مبلغ تعدیل شده پیمان با توجه به سال خاتمه                ......................................................................=ضریب تعدیل مبلغ پیمان

 

 1A=.......................................................................................برابر است با:  1Aباشد، لذا ضریب ریال می میلیارد............................مبلغ تعدیل شده پیمانبا توجه به اینکه  •

 

  ..................................................................................................................................... = A1*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان



 

 22از  11صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 )نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط(  و تجربه ها یتوانمند ار ی ع:  ارزیابی م3/2فرم شماره 

 3نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط 

 .................................. ............................ :مانیشماره پ  ........................................................................................، ............................................................................................................................. : سومموضوع پیمان 

      ............. ........../ ............./ :انیپا خیتار    ............. ........./ .........../تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .................................................، .............................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     .......................، ...........................................................................................................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال،    .................  لغایت  ......................   اتصفح  ؛ دراست که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده   مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

 
 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

 باشد.     میلیارد ریال می  ............................................................. است مبلغ مندرج در آن  ارائه شده  است.      ارائه نشدهی    اجتماع  نی مفاصا حساب از سازمان تامتصویر  

 

 

،     نداشتن مفاصای تامین اجتماعي  خاتمه نیافتن ،             عدم درج مشخصات کامل در اسناد،     اين پیمان، به دلیل  

 نگرفت.مورد بررسي قرار صه غیر مرتبط بودن با موضوع اين مناق،  آن  انعقادسال از 5بیش از گذشت 

 

 ...................................................................... = مبلغ تعدیل شده پیمان با توجه به سال خاتمه                ......................................................................=ضریب تعدیل مبلغ پیمان

 

 1A=........................................................................................برابر است با:  1Aباشد، لذا ضریب ریال می میلیارد............................مبلغ تعدیل شده پیمانبا توجه به اینکه  •

 

  ..................................................................................................................................... = A1*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان



 

 22از  12صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 )نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط(  و تجربه ها یتوانمند ار ی ع:  ارزیابی م4/2فرم شماره 

 4نمونه قراردادهای مشابه و مرتبط 

 .................................. ............................ :مانیشماره پ ........................................................................................،.............................................................................................................................: چهارمموضوع پیمان 

      ............. ........../ ............./ :انیپا خیتار    ............. ........./ .........../تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .................................................، .............................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     .......................، ...........................................................................................................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال،    .................  لغایت  ......................   اتصفح  ؛ دراست که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده   مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

 

 
 
 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

 باشد.    میلیارد ریال می  ............................................................است مبلغ مندرج در آن ارائه شده است.  ارائه نشده ی   اجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 

،     نداشتن مفاصای تامین اجتماعي  خاتمه نیافتن ،             عدم درج مشخصات کامل در اسناد،     اين پیمان، به دلیل  

 نگرفت.مورد بررسي قرار صه غیر مرتبط بودن با موضوع اين مناق،  آن  انعقادسال از 5بیش از گذشت 

 

 ...................................................................... = مبلغ تعدیل شده پیمان با توجه به سال خاتمه                ......................................................................=ضریب تعدیل مبلغ پیمان

 

 1A=........................................................................................برابر است با:  1Aباشد، لذا ضریب ریال می میلیارد............................مبلغ تعدیل شده پیمانبا توجه به اینکه  •

 

 ..................................................................................................................................... = A1*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان

  باشد. امتیاز مي  100امتیاز از  .............................و تجربه  هايتوانمند جمع کل امتیاز احذ شده اين شرکت در معیار



 

 22از  13صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 

 ان   گرمناقصهحسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی   اری ارزیابی مع نحوه

  یگواه  ا یشده    لیفرم تکم  تعداد  صرفاً    ورد ارزیابی قرار میگیرد. م  سه فرم شماره  بر اساس  ان   گرمناقصه حسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی  در این بخش  
در فرم   که اطالعات آن به طور کامل    ردیگیقرار م  یمورد بررس  یمانیچهار پ.  باشد    ی( چهار فقره میاجرا و  کادر فن  ت ی فی)کازاتیامت  یحسن سابقه حاو

است، لذا درج اطالعات مربوط به چند پیمان در یک صفحه منجر به  باشد. هر صفحه از این فرم صرفا برای یک پیمان طراحی شدهفوق الذکر درج شده 
 چهار  از  شیب  اطالعات برای  ارسال  ازبر این اساس خواهشمند است    گردد.می   گرمناقصهو از بین رفتن امتیاز قابل اکتساب برای  باطل شدن آن صفحه  

 باشد: مستنداتی که الزاما بایستی در خصوص هر قرارداد ضمیمه گردد به شرح ذیل می .شود یخوددار جدا مانیپ

 است. شده  ذکر موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت در آن که مانیپ از یصفحات ریتصو •

 ( یقبل  یفرم شماره سه توسط کارفرمادر صورت عدم تکمیل ی )قبل انیاز طرف کارفرما یتمند یرضا یگواه •

آنها،    انعقادتاریخ  سال و    یک  حداقلن اشخاص حقوقی، مدت آن  آطرف دوم  گیرند که  ار میی مورد ارزیابی قریها، صرفا پیمانمعیاردر این    :  1  توضیح

 گرفتنخواهند  موردارزیابی قرارسال قبل از انتشار آگهی مناقصه باشد و پیمانهای انجام شده قبلی  پنج حداکثردر
 
 

 که  یدرصورت  باشد.توسط کارفرمای قبلی تکمیل، مهر و امضا شده   سهگیرد که فرم شماره  ی تعلق میمرتبط  هایامتیاز کامل تنها به پیمان:2توضیح  

 . گرفت خواهد تعلق مربوطه ازیامت %75 گردد ارائه یقبل انیکارفرما  طرف از یتمندیرضا یگواه صرفاً

 
 

 و  بوده   اعتبار  فاقد  فرم   این  در  شده  ذکر  اظهارات  اینصورت  غیر   در   گردد  فرم  این   ضمیمه  بایستمی   ذکرفوق ال  مرتبط  مستندات  و  مدارک:    3  توضیح

 .نمیشود گرفته  نظر در گرمناقصه برای امتیازی
 

 تعلق نخواهدگرفت.  امتیازیمرتبط در این بخش به پیمانهای غیر  داده خواهد شد. صی تخص ازیامت 25مرتبط حداکثر  مانیهر پ یبرا: 4 حیتوض

 

الزامی بوده و گواهی  ارائه گواهی حسن سابقه از پژوهشگاه    ( سال گذشته  پنجدر  )  پژوهشگاه  با  همکاری  سابقه  دارای  گرانمناقصهدر خصوص  .  :5توضیح

 رمایانگواهی حسن سابقه از سایر کارف سهگران ملزم به ارائه تنها از مناقصه گروهاین  رگانه فوق لحاظ خواهد شد.اهای چهمذکور به عنوان یکی از فرم
 نماید. وهشگاه خود راسا نسبت به امتیازدهی و صدور فرم مربوطه اقدام میژپ ،مذکور یگواه ارائه عدم صورتدر  باشند. می
 
 

 امتیاز در این معیار الزامی است.  15کسب حداقل ( ،  معیارهای ارزیابی و وزن آنها) دپس از اعمال ضرایب وزنی مندرج در بخش  :6 حیتوض

 



 

 22از  14صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 ان   گرمناقصهحسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی   اری ع:  م 1/3فرم شماره 

 1شماره قراردادهای حسن سابقه 
 .............................. ................................ :مانیشماره پ ....................................................................................، .............................................................................................................................: اولموضوع پیمان 

   ............./ ........../ .............   :انیپا خیتار    .........../ ........./ .............تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .................................................، .............................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     .......................، ...........................................................................................................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال ،    ......................  لغایت  .................   اتصفح  ؛ دراست شده   ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت    مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 تکمیل و مهر و امضا شود  این قسمت توسط کارفرمای قبلی

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) :کیفیت اجرای کار

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) : کفایت کادر فنی

 .............................................................................  مجموع امتیاز محاسبه شده :

   ............./ .............../ ......................تاریخ :    .............................................................................سمت سازمانی :    .........................................................................................  :(یقبل یاستعالم شونده)کارفرمانام و نام خانوادگی 

 محل مهر و امضاء 

 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است شده  ذکرکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

 

مدت قرارداد کمتر  عدم قرارداد با شخص حقوقي،  در اسناد،    پیمان  درج مشخصات کاملتکمیل  عدم  اين پیمان، به دلیل

 . مورد بررسي قرار نگرفتآن،  انعقادسال از 5از  گذشت بیش غیر مرتبط بودن ، سالاز يک

 =B1................................................. برابر است با:  B1باشد، لذا ضریب می..............................شده با توجه به اینکه امتیاز کسب شده در گواهینامه حسن سابفه ارائه  •

است.، لذا ضریب ارائه شده یتمند یرضا یگواه  است،   مستقیما توسط کارفرمای قبلی تکمیل و امضا شده 1/3فرم شماره  با توجه به اینکه  •
B2                                                                                                                 :برابر است با            ............................................B2=  

.......................................... ............................. = B1*B2*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان ....... .............................................. 

  



 

 22از  15صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 گران   حسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی مناقصه  اری ع:  م 2/3فرم شماره 

 2قراردادهای شماره حسن سابقه 
 .............................. ................................ :مانیشماره پ ....................................................................................، .............................................................................................................................: دومموضوع پیمان 

   ........./ .............  ............./ . :انیپا خیتار    .........../ ........./ .............تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .، .............................................................................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     ....................................................................................................، ..............................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال ،    ......................  لغایت  .................   اتصفح  ؛ دراست ده که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر ش  مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 امضا شود تکمیل و مهر و  این قسمت توسط کارفرمای قبلی

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) :کیفیت اجرای کار

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) : کفایت کادر فنی

 .............................................................................  مجموع امتیاز محاسبه شده :

   ............./ .............../ ......................تاریخ :    .............................................................................   سمت سازمانی : .........................................................................................  :(یقبل یاستعالم شونده)کارفرمانام و نام خانوادگی 

 محل مهر و امضاء 

 

 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

مدت قرارداد کمتر  عدم قرارداد با شخص حقوقي،  عدم تکمیل درج مشخصات کامل پیمان در اسناد،  اين پیمان، به دلیل

 . آن، مورد بررسي قرار نگرفت انعقادسال از 5از  گذشت بیشغیر مرتبط بودن  سال، از يک

 =B1................................................. برابر است با:  B1باشد، لذا ضریب می.............................شده با توجه به اینکه امتیاز کسب شده در گواهینامه حسن سابفه ارائه  •

است.، لذا ضریب ارائه شده یتمند یرضا یگواه  است،   مستقیما توسط کارفرمای قبلی تکمیل و امضا شده 2/3فرم شماره  با توجه به اینکه  •
B2                                                                                                                 :برابر است با            ............................................B2=  

 .............................................. ..............................................................................  = B1*B2*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان

  



 

 22از  16صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 گران   حسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی مناقصه اریع :  م3/3فرم شماره 

 3قراردادهای شماره حسن سابقه 
 .............................. ................................ :مانیشماره پ ....................................................................................، ............................................................................................................................. : سومموضوع پیمان 

   ............./ ........../ .............   :انیپا خیتار    .........../ ........./ .............تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .، .............................................................................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     ....................................................................................................، ..............................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال ،    ......................  لغایت  .................   اتصفح  ؛ دراست ده که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر ش  مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 امضا شود تکمیل و مهر و  این قسمت توسط کارفرمای قبلی

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) :کیفیت اجرای کار

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) : کفایت کادر فنی

 .............................................................................  مجموع امتیاز محاسبه شده :

   ............./ .............../ ......................تاریخ :    .............................................................................سمت سازمانی :    .........................................................................................  :(یقبل یاستعالم شونده)کارفرمانام و نام خانوادگی 

 و امضاء  محل مهر

 

 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                        ارائه شده  ؛ بطور کامل  استکه در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ  یصفحاتتصویر  

مدت قرارداد کمتر  عدم قرارداد با شخص حقوقي،  عدم تکمیل درج مشخصات کامل پیمان در اسناد،  اين پیمان، به دلیل

 . آن، مورد بررسي قرار نگرفت انعقادسال از 5از  گذشت بیشغیر مرتبط بودن  سال، از يک

 =B1...................................................برابر است با:  B1باشد، لذا ضریب می............................شده با توجه به اینکه امتیاز کسب شده در گواهینامه حسن سابفه ارائه  •

است.، لذا ضریب ارائه شده یتمند یرضا یگواه  است،   مستقیما توسط کارفرمای قبلی تکمیل و امضا شده 3/3فرم شماره  با توجه به اینکه  •
B2                                                                                                                 :برابر است با            ............................................B2=  

..................................................................... .. = B1*B2*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان ....... .............................................. 

  



 

 22از  17صفحه                                   1437شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

 ...........................   تاريخ:  ......./ ....... / ....... نام و نام خانوادگي .......................  مهر  شرکت و امضاء تمامی نفرات صاحب امضا   .    باشديمخوانده شد و مورد تائید   1437اسناد استعالم ارزيابي کیفي شماره  

 گران   حسن سابقه در کارهای مرتبط قبلی مناقصه اری ع :  م4/3فرم شماره 

 4قراردادهای شماره حسن سابقه 
 .............................. ................................ :مانیشماره پ  ....................................................................................، .............................................................................................................................چهارم: موضوع پیمان 

   ........./ .............  ............./ . :انیپا خیتار    .........../ ........./ .............تاریخ شروع .............................................،  مبلغ مفاصا)میلیارد ریال(   ............................................،  مبلغ پیمان)میلیارد ریال( 

پیمان تاخ   ..............................،   :  )ماه(  مدت  پیمان  ریمدت زمان  اتمام        .، .............................................................................................................................نام کارفرما     ..............................،   :  )ماه(  در 

 ......................................................،............تلفن کارفرما :     ....................................................................................................، ..............................................................................................................  آدرس کارفرما

 شده است.ی آوردهمدارک ارسال ،    ......................  لغایت  .................   اتصفح  ؛ دراست ده که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر ش  مانیاز پ  یصفحاتتصویر  
 

 شده است. ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................صفحه   ی این پیمان دراجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تام تصویر 

 امضا شود تکمیل و مهر و  این قسمت توسط کارفرمای قبلی

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) :کیفیت اجرای کار

 ) بدون امتیاز( فیضع یلیخ   امتیاز( 10ضعیف )  امتیاز( 25متوسط )  امتیاز( 40خوب )    امتیاز( 50عالی  ) : کفایت کادر فنی

 .............................................................................  مجموع امتیاز محاسبه شده :

   ............./ .............../ ......................تاریخ :    .............................................................................   سمت سازمانی : .........................................................................................  :(یقبل یاستعالم شونده)کارفرمانام و نام خانوادگی 

 محل مهر و امضاء 

 

 اعضای کارگروه کارشناسی فنی و بازرگانی پژوهشگاهنظر 

 است.   ارائه نشده است.                     ارائه شده ؛ بطور کامل است که در آن موضوع، مبلغ، تاریخ انعقاد و مدت ذکر شده  مانیاز پ یصفحاتتصویر 

مدت قرارداد کمتر  عدم قرارداد با شخص حقوقي،  عدم تکمیل درج مشخصات کامل پیمان در اسناد،  اين پیمان، به دلیل

 . آن، مورد بررسي قرار نگرفت انعقادسال از 5از  گذشت بیشغیر مرتبط بودن  سال، از يک

 =B1................................................. برابر است با:  B1باشد، لذا ضریب می..............................شده با توجه به اینکه امتیاز کسب شده در گواهینامه حسن سابفه ارائه  •

است.، لذا ضریب ارائه شده یتمند یرضا یگواه  است،   مستقیما توسط کارفرمای قبلی تکمیل و امضا شده 4/3فرم شماره  با توجه به اینکه  •
B2                                                                                                                 :برابر است با            ............................................B2=  

 .............................................. ..............................................................................  = B1*B2*25 = امتیاز اخذ شده از اين پیمان

 

  باشد. می امتیاز   100امتیاز از ............................................حسن سابقه  اریعمجمع کل امتیاز احذ شده این شرکت در 
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 گران   مناقصه .H.S.E  اری ارزیابی مع نحوه
 

 :توضیحات     
 بایست مرتبط با موضوع پیمان بوده و گواهی نامه ها نیز معتبر باشند .اطالعات و مستندات ارائه شده می -1

 باشد. مرتبط با موضوع پیمان جهت کسب امتیاز ردیف دو الزامی می  HSE Planارائه -2

 باشد.های مدیریت اشاره شده در بخش الف جهت کسب امتیاز ردیف یک الزامی میارائه تصویر گواهینامه یا نظام نامه سیستم -3

 امتیاز ردیف سه  جدول ذیل تعلق می یابد.  %75از کارفرمای قبلی ارائه گردد حداکثر  HSEدرصورتیکه به جای فرم ضمیمه، صرفاً رضایتنامه  -4

 الزامی است.   HSEامتیاز از معیار ارزیابی   9کسب حداقل ( ،  معیارهای ارزیابی و وزن آنها) دپس از اعمال ضرایب وزنی مندرج در بخش  -5

 

 

 ان گرمناقصه  HSE : ارزیابی معیار 4فرم شماره 

 
    ..............................................................................، .................................................................................................................................................................................................................................................) پیمانکار( :  گرمناقصهنام 

 باشد؟  و سالمت شغلی یا مدیریت زیست محیطی می  سیستم های مدیریت کیفیت یا مدیریت ایمنیهایآیا شرکت دارای حداقل یکی از گواهینامه  -الف 

 شده است.  ی آوردهمدارک ارسال ،  ................ لغایت ..................  بلی  تصویر گواهینامه یا نظامنامه سیستم مدیریت از صفحه                خیر 
 

 باشد؟  می HSE PLANآیا شرکت دارای   - ب

  ،شده است  ی آوردهمدارک ارسال ،  ......................  لغایت ....................................  صفحه و  مستندات مربوطه از باشدمرتبط با موضوع پیمان میبلی 
  شده است   ی آوردهمدارک ارسال ،  ...................... لغایت ......................  صفحه و  مستندات مربوطه از  باشدمینمرتبط با موضوع پیمان بلی، ولی 
  .خیر  ندارد 

 

 باشد؟در پیمانهای گذشته خود می HSEه در زمینه سن سابقآیا شرکت داری ح -ج

  ،شده است  ی، آوردهمدارک ارسال  ....................................  توسط کارفرمای قبلی تکمیل و در صفحه  5فرم شماره بلی 
  بلی، ولی صرفا رضایت نامهHSE شده است  ی آوردهمدارک ارسال،  ...................... لغایت ......................  از کارفرمای قبلی ارائه و از صفحه 
  .خیر  ندارد 

 محل مهر و امضاء  ............./ .............../ ......................تاریخ :   ............................................................................................................................................ مدیرعامل: نام خانوادگی

 دد  تکمیل گر  گزار مناقصهاین قسمت توسط 

 امتیاز کسب شده  حداکثر امتیاز  معیارهای  ارزیابی  ردیف 

  درصد  10 ارائه گواهی نامه سیستم های مدیریت )الف(  1

  درصد  30 )ب(  HSE Planارائه  2

  درصد  60 )حداکثر پنج سال گذشته(حداقل یک پیمان با فعالیت مرتبط بر اساس فرم ضمیمه  HSE حسن سابقه  3

  باشد. امتیاز می   100امتیاز از  ..............................................     HSE ذ شده این شرکت در معیارخ امتیاز اجمع کل 
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 )رضایت نامه( در خصوص پیمان مرتبط  HSE: گواهی حسن سابقه   5فرم شماره 

 تکمیل گردد گرمناقصهاین قسمت توسط 
 

 کارفرما: 
 

 موضوع پیمان: 
 

 مدت پیمان:            ماه  اجرای پیمان:محل 

 آدرس کارفرما: 
 

 نام نماینده کارفرما:
 

 تلفن کارفرما:

 

 تکمیل گردد گرمناقصه کارفرمای پیمان قبلی  HSEاین قسمت توسط مسئول  
 

 

 های امتیازدهی از سوی کارفرمایان قبلی شاخص

کیفیت رعایت معیارهای  
HSE در پیمان 

 در پیمان  HSEکفایت کادر 
آیا در مدت اجرای پیمان، پیمانکار 

حادثه مهم بهداشتی، ایمنی و  
 محیط زیستی داشته است؟ 

حداقل سرانه   پیمان آیا پیمانکار در طول اجرای
آموزشی جهت کارکنان مشمول خود را برگزار  

 نموده است؟ 

 ( درصد 20عالی )

 ( درصد 15خوب )

 (درصد 10متوسط )

 ( درصد  0) ضعیف

 ( درصد 20عالی )

 ( درصد 15خوب )

 (درصد 10متوسط )

 ( درصد  0) ضعیف

 

 (درصد 0بلی )

 ( درصد 10خیر )

 

 

 (درصد 10بلی )

 ( درصد 0خیر )

 

 

 مجموع امتیاز محاسبه شده:
 امتیاز می باشد.(  HSE ،60)حداکثر امتیاز حسن انجام کار از نظر 

 
 
 
 
 

 یا نماینده کارفرما(  HSEمهر و امضاء تائید کننده )مسئول 
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 گران   مناقصه توان مالی اری ارزیابی مع نحوه

 توضیحات : 

گران محترم تکمیل گردد. الزم بذکر است نیازی  ( جدول فوق میبایست توسط مناقصه 7( ، )5( ، )3(، )1اطالعات مربوط به ستونهای)  "صرفا -1
ستونهای جدول مذکور نبوده و بدیهی است بمنظور کسب امتیاز باالتر فقط اطالعات ستونی درج گردد که حاصلضرب ریفهای به تکمیل تمام 

 ( عدد بزرگتری شود. 8( یا )6( یا )4( یا )2جدول فوق در ستونهای )

 از نخواهد بود .  سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالک امتی 5می بایست مربوط به  "اطالعات ارائه شده صرفا -2

گر  (  ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات پرداخت شده مرتبط ضروری می باشد و بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصه1در خصوص ستون ) -3
تعلق نخواهد گرفت.شایان ذکر است در خصوص مالیات دو سال قبل در صورت عدم صدور برگ تشخیص قطعی، ارائه اظهارنامه مالیاتی یا 

 رش حسابرس مالیاتی بالمانع میباشد. گزا

 سال گذشته ضروری می باشد .  5( ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در 3در خصوص ستون ) -4

سال گذشته ضروری  5( ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به همراه اظهار نظر حسابرس و یا اظهار نامه مالیاتی در 5در خصوص ستون ) -5
 می باشد .

 امتیاز در این معیار الزامی است.  10کسب حداقل ( ،  معیارهای ارزیابی و وزن آنها) درایب وزنی مندرج در بخش پس از اعمال ض -6

 روش محاسبه امتیاز بشرح ذیل میباشد:  -7

 p   ≥  IF  Pestشود                                                     ( در نظر گرفته می100حداکثر امتیاز )

100     
Pest

P
 IF  P  <  Pest                                         =    امتیاز                      

 که در آن:

• est p مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر = 

• p  باالترین مبلغ محاسبه شده جدول = . 

 
  .  ............ /.......... /.............    تاریخ :               ................................................ گر محل مهر و امضا مناقصه  ................................................................................................ گر: شرکتنام مناقصه
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 ان گرمناقصهتوان مالی  معیار  ارزیابی :    6شماره   فرم   

  رديف

(1) 

مبلغ مالیات  

 متوسط    

 ريال()میلیارد 

(2) 

 پنجاه برابر 

 مبلغ مالیات متوسط 

 (ريالمیلیارد )

(3) 

 مبلغ بیمه تامین 

 اجتماعي قطعي يا 

 علي الحساب 

 پرداخت شده 

 ( ريال میلیارد  )

(4 ) 
 هفتاد 

 برابر بیمه تامین 
 اجتماعي قطعي يا 

 علي الحساب 
 پرداخت شده 

 ( میلیارد ريال   )

 

(5) 

درآمد ناخالص  

 سالیانه  

 ( ريال میلیارد )

(6) 

برابر  سه 

درآمد ناخالص  

سالیانه  

 ( ريال میلیارد )

(7) 

مبلغ دارايیهای 

 ثابت  

 ( ريال میلیارد )

(8) 

پنج برابر مبلغ  

دارايیهای ثابت  

 ( ريال میلیارد  )

 سال قبل  1
 
 

       

 دو سال قبل  2
 
 

       

 سه سال قبل  3
 
 

       

 چهار سال قبل  4
 
 

       

       پنج سال قبل  5
 
 

 

 
میانگین مبلغ  

 ( 2ستون )
 

 
میانگین مبلغ         

 ( 4ستون )
 

میانگین مبلغ  

 ( 6ستون )
 

میانگین مبلغ  

 ( 8ستون )
 

 ريال اردیلیم                                                                               (  :  8(، )6( ، )4( ، )2( حاصل از ستونهای )  Pالترين مبلغ محاسبه شده )  با
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 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه امتیازدهی نهایی جدول

 یشگاه یآزما  یگرشهیساختمان و ش   ک،یالکترون ک، یارائه خدمات مکان نهیمتخصص در زم  یانسان یروی ن نیتام 

 1437به شماره 

حداقل امتیاز  

 قابل قبول 
 امتیاز کسب شده 

درصد وزنی هر  

 ردیف از کل 

امتیاز اخذ شده  

 100از 
 ردیف  معیارهای ارزیابی 

 1 ( يو تجربه )سوابق اجرائ هايتوانمند  40%  15

 2 حسن سابقه در کارهای قبلي  30%  15

9  15%  HSE 3 

 4 توان مالي   15%  10

 جمع کل امتیاز کسب شده  امتیاز..................................................... 

      

 .  باشدي م يالزامشرکت در مناقصه  جهت اریشده در هر مع  فيتعر طيشراو  ازاتیاز کل امت ازیامت 60حداقل  کسب

 
 

 نتيجه ارزيابي
 به داليل مشخص شده در ذيل رد شد.               پذيرفته شد.   .............. .................................................................................. کل با کسب امتیاز اين شرکت

 

 عدم ارائه مدارک مشخص شده بند ج مشخصات عمومي 

 .................. ......................................................................... م کسب حداقل امتیاز معیاردع 

 مشخص شده بند ز مشخصات عمومي دم کسب حداقل امتیاز قابل قبول ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت نفت  اعضای کارگروه کارشناسي فني و بازرگاني پژوهشگاه خانوادگي و امضا نام و نام 


