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 :اراطالعات كلي مناقصه گذ

  پژوهشگاه صنعت نفت: نام

 -RIPI-T 33831011به شماره  :شماره مناقصه                                                                                         خرید دستگاه آناليز سطحی ا مرحلهدو  :وضوع مناقصهم

 33118143فاكس     30444388و  30444303: تلفن              33114-311صندوق پستي  33041-31333بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادی، كد پستي : نشاني
پژوهشگاه صنعت نفت مدارك دریافتي را بررسي . ی بوده لذا كليه تامين كنندگان ابتدا باید نسبت به تكميل و ارسال اسناد ارزیابي كيفي اقدام نمایندا دومرحلهاین مناقصه عمومي : توجه

 .جهت ارسال پيشنهادهای فني، مالي و تضمين شركت در مناقصه دعوت خواهد نمود نامه دعوتیي را كه حداقل امتياز مدنظر در ارزیابي كيفي را كسب نمایند از طریق ها شركتنموده و 

(62/01/0010مورخشنبهدوحداكثرتاپايانوقتاداریروز)یفيدرموعدمقرربايستبهانضماممداركدرخواستشدهايناستعالموفراخوانارزيابيكشدهاستعالمارزيابيكیفيميهایتکمیلبرگه

مداركدرخواستشدهمنظموجداگانهوبهترتیبصورتشدهاستعالمارزيابيكیفي،مداركومستنداتموردنیازرابههایتکمیلبرگه.ارسالگرددالذكرفوقبهنشانيدبیرخانهكمیسیونمعامالتبهواحد

.شودبديهياستبهمداركيكهناقصبودهياخارجازوقتمقرردريافتشوند،ترتیباثردادهنمي.گانهدريكپوشهقراردهندچندهایدرجدول


 *تكميل شود تامين كنندهاين جدول توسط *

 :اطالعات كلي تامين كننده
:تلفن :تاريخومحلثبتشركت :شركتشمارهثبت :نامشركت

   (:طبقاساسنامه)موضوعفعالیتشركت

:كداقتصادی :پستالکترونیك :نشانياينترنتي

  :شناسهملي:نشانيشركت

  :صاحبانامضاءمجاز/صاحباسم

:محلصدور :تاريخومحلتولد :شمارهشناسنامه :نامپدر :نامونامخانوادگيمديرعامل

:رشتهتحصیلي مدركتحصیلي :تلفنهمراه :كدملي

تمامي.باشدهمچنینارائهتصويركارتمليوشناسنامهمديرعاملضروریمي.ارائهتصويراساسنامه،آگهيتغییراتشركتدرروزنامهرسميبههمراهشناسهمليوكداقتصادیالزامياست:تذكر

.وياگواهيدفترخانهرسميارائهگرددنتغییراتومهرشركترساندهشودصاحبانمجازطبقاساسنامهوآگهيآخري/بايدبهامضاءصاحببههمراهمداركارساليشركتهایاستعالمارزيابيكیفيبرگه

 



 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 كنندگان نيتأماستعالم ارزيابي كيفي تجديد  
 11از  3صفحه 

 10/10/1011: تاريخ

 

  

 
    

  

 ----------- تاریخ                              امضاء ------------------نام و نام خانوادگي                     .  باشد يمخوانده شد و مورد تائيد     Ripi-T 33831011- شماره استعالم ارزیابي كيفي تجدید اسناد 

 (فروشنده/سازنده )معيارهای ارزیابي كيفي تامين كننده 

 .پذیرد قانون برگزاری مناقصات، ارزیابي كيفي تامين كنندگان صورت مي 34نامه اجرایي بند ج ماده  آیين 43بر اساس ماده 

 *دمي گردتكميل  پژوهشگاه صنعت نفتاين جدول توسط*

 

 Bحداكثر امتياز  شرح معيارها ردیف

 (A) شده  امتياز كسب

 1تا  3 معيارهایاز 

 388این امتياز از ) 

 (محاسبه مي گردد

مالحظات امتيازات از جداول و 

ذیل استخراج مدارك 

 .گردد مي

 شده نهایي امتياز كسب
AB/100 

  3شماره  معيار  44 توان مالي 3

  4شماره  معيار  34 داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه 4

  1شماره  معيار  18 ارزیابي مشتریان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار  1

    388 جمع 

 .كه تمام مدارك الزم را ارائه نماید شود يمی استعالم ارزیابي كيفي تامين كنندگان از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد ها فرمكه اظهارات و اطالعات مندرج در  دینما يمدر خاتمه مناقصه گر اعالم : 3تذكر 

 .ایجاد نخواهد كرد( پژوهشگاه صنعت نفت)و مدارك مربوط هيچگونه حق یا تعهدی در خصوص شركت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار  ها فرمكه تكميل و ارائه این  دینما يممناقصه گر اعالم : 4تذكر 

 .نخواهد آورد به عملمناقصه گر تحت هيچ شرایطي درخواست استرداد مدارك ارسالي را از دستگاه مناقصه گزار : 1تذكر 

 .باشد يمدر ارزیابي كيفي  امتياز نهایي 48كسب حداقل  یك از تامين كنندگان منوط بهتائيد صالحيت كيفي هر : 3تذكر 

ی ناشي از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده و طبق مقررات ها تيمسئول شده ارائهو یا ادعای نادرستي به مناقصه گزار  موثقدر هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير  كه يدرصورت: 4تذكر 

 .پژوهشگاه صنعت نفت را تا حداقل دو سال نخواهد داشت مناقصاتدر مناقصه مذكور حذف خواهد شد و حق شركت در  كنندگان شركتبرخورد خواهد شد ضمن اینكه از ليست 
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 معيار ارزیابي توان مالي: 3شماره  معيار
 

 *تكميل شود تامين كنندهتوسط  قسمتاين *

 

ف
دی

ر
 

 شرح
 مبالغ به ميليون ریال مربوط به سال

 توضيحات
  كسبامتياز 

 3181 3181 3180 3188 3388 (A) شده

0
صد برابر ماليات متوسط ساالنه مستند به اسناد  یك

 شده الحساب پرداخت های قطعي و علي ماليات

 

 1الي  3های  مدارك ردیف ارائه حداقل یكي از     

این جدول جهت ارزیابي توان مالي الزامي 

حداكثر امتياز در صورتي احراز خواهد . است

شد كه مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا 

 1الي  3های  كمتر از یكي از مقادیر ردیف

، در غير این صورت امتياز توان مالي .باشد

 .یابد تناسب كاهش مي به

 

2
فروش، / وپنج درصد فروش آخرین سال توليد بيست

های مالي  صورت یامستند به قراردادها و اسناد فروش 

 تائيد شده

      

3
های ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي  ده درصد دارایي

 ها یا گواهي بيمه دارایي

 

      

0
حداكثر اعتباری كه مناقصه گر قادر به اخذ آن از 

 باشد مؤسسات مالي و اعتباری معتبر ميها یا  بانك

 

     
بابت این تایيدیه از بانك یا موسسه مالي 

 .ارسال گردد مناقصه خطاب به پژوهشگاه
 

388كسب شده از  جمع امتياز

های 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 3خصوص ردیف در 

 .است اليات الزاميم

 .باشد يممالي حسابرسي شده الزامي  یها صورتارائه : جدول فوق 4در خصوص ردیف 
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 (به بعد 81،سال با موضوع مناقصه در پنج سال گذشته مرتبطقراردادهای منعقده با مشتریان عمده )داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه: 4شماره  معيار

 *تكميل شود تامين كنندهتوسط  قسمتاين *

ف
دی

ر
 

 موضوع قرارداد فروش
 مبلغ قرارداد 

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

امتياز 

كسب شده 

(A) 

3        

4        

1        

3        

  388كسب شده از  جمع امتيازات

 .مبالغكمترامتیازآنبهتناسبكاهشمييابدوبرای(درپنجسالگذشته)منظوركسبحداكثرامتیازاينبخشچهاركارمرتبطباباالترينمبلغارائهگرددبه -0

 .طرفینقرارداد،موضوعقرارداد،مبلغقرارداد،مدتقراردادوصفحهمربوطبهامضاءقراردادباشد،الزامياست:هایكنندهقسمتارائهتصويرصفحاتيازقراردادهایمنعقدهجدولفوقكهمشخص -2

 .تعلقنخواهدگرفتامتیازجاریويافاقدرسیدتحويلقراردادهایهدهوباميبوارائهرسیدتحويلكاالبهخريدارالز -3

 .امتیازمحاسبهميگردد011كارمرتبط0وبهازاء22امتیازهركارمرتبطباموضوعمناقصه -0

 .گرددامتیازمحاسبهمي61كارنیمهمرتبط0وبهازاء02امتیازهركارنیمهمرتبط -2

 آزمايشگاهيدرتماميحوزههاآنالیزتامینانواعدستگاههای:مرتبطتعريفكار -6

آزمايشگاهيهوتجهیزاتتامینانواعدستگا:تعريفكارنیمهمرتبط -7

 .مذكورالصاقگرددفرمارائهقراردادهایمنعقدهازگذشتهالزامابايستيمطابقباجدولتکمیلفوقاعالمگرديدهوهرقراردادطبقشمارهرديفهایيادشدهبه -8

 .قیمتتعديلشدهميباشد،تعديلشدهومبنایمحاسبهامتیازقراردادمربوطه%31سيدرصد(96-0011)باشند،مبلغقراردادبهازایهرسالمي0010درقراردادهایرياليكهمربوطبهسالهایقبلاز -9
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 ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار: 3شماره  معيار

 

موقع تعهدات به شرح جدول زیر  برداری، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام به امتياز ارزیابي مشتریان قبلي با توجه به مواردی نظير كيفيت كاال، عملكرد در دوره بهره

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

 سال گذشته  4مورد برای  3فوق حداكثر  به تعداد  شده ليتكمارائه فرم  -3

 .امتياز محاسبه مي گردد 388 حداكثر فرم 3امتياز و به ازاء  44 حداكثر امتياز این معيار به ازاء هر فرم -4

امتياز   18گواهي  3امتياز و به ازاء   34قابل قبول و امتياز آن  به ازاء هر گواهي ( رضایت نامه از مشتریان قبلي)در صورت عدم ارائه فرم فوق ارائه گواهي حسن سابقه  -1

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

 مشتري قبلي تكميل شود/كارفرمااين جدول توسط 

 :نام كارفرما :آدرس كارفرما

 :موضوع قرارداد :تاریخ انعقاد قرارداد

 :مبلغ قرارداد :تلفن كارفرما

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (3)ضعيف (4)متوسط  (3)خوب  (4)عالي معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداری بهرهعملكرد در دوره  

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهدات انجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

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

 

 

 
 

 

 مهر و امضاء
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 «ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار  دوفرم شماره »

 مشتري قبلي تكميل شود/اين جدول توسط كارفرما

 :نام كارفرما :آدرس كارفرما

 :موضوع قرارداد :تاریخ انعقاد قرارداد

 :مبلغ قرارداد :تلفن كارفرما

 قبلينحوه امتياز دهي مشتریان 

 امتياز (3)ضعيف (4)متوسط  (3)خوب  (4)عالي معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداری عملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهدات انجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

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

 مشتري قبلي تكميل شود/اين جدول توسط كارفرما

 :كارفرمانام  :آدرس كارفرما

 :موضوع قرارداد :تاریخ انعقاد قرارداد

 :مبلغ قرارداد :تلفن كارفرما

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (3)ضعيف (4)متوسط  (3)خوب  (4)عالي معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداری عملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهدات انجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

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

 

 

 
 

 

 مهر و امضاء
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 ----------- تاریخ                              امضاء ------------------نام و نام خانوادگي                     .  باشد يمخوانده شد و مورد تائيد     Ripi-T 33831011- شماره استعالم ارزیابي كيفي تجدید اسناد 

 «ارزيابي مشتريان قبلي، حسن شهرت و سابقه كار چهارفرم شماره »

 مشتري قبلي تكميل شود/اين جدول توسط كارفرما

 :نام كارفرما :آدرس كارفرما

 :موضوع قرارداد :تاریخ انعقاد قرارداد

 :مبلغ قرارداد :تلفن كارفرما

 نحوه امتياز دهي مشتریان قبلي

 امتياز (3)ضعيف (4) متوسط (3)خوب  (4)عالي معيار امتياز دهي ردیف

      كيفيت كاال 

      برداری عملكرد در دوره بهره 

      كيفيت خدمات پشتيباني 

      موقع تعهدات انجام به 

  هجمع امتياز محاسبه شد

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