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 مدیر عامل محترم

 شرکت ................ 

 حمل مواد شیمیایی و محصول با تانکرمناقصه  ارزیابی کیفی تجدید نامه شرکت درموضوع:دعوت

 پاالیش گاز بید بلند خلیج فارسشرکت 
 

 به شرح ذيل مي باشد . ارزيابي کيفيبدينوسيله به اطالع ميرساند که شرايط الزم جهت شرکت در 

ميايي و محصول با تانکربه حمل خوراک مواد شي  عبارت است از موضوع و شرح مختصري از مشخصات کار: -1

 باشد.شرح ذيل و نه محدود  به آن بر اساس اسناد مناقصه مي

مي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهرو شرکت پتروشي مخازنو تحويل آن به  گاز بيدبلنداز پااليشگاه   پنتان پالسبارگيري و حمل  

 باشد.تن روزانه مي 900تا  700تن روزانه ،اداره بندر ماهشهر  500تا  300ايالم حدود 

 باشد.تانکر مي 50تانکر در روز بوده و در مسير منطقه ويژه  20نکته:متوسط حمل با تانکر در مسير ايالم 

 .بلند خليج فارس گاز بيدشرکت پااليش رامهرمز، -بزرگراه بهبهان 17بهبهان، کيلومتر محل اجراي کار : -2

 باشد.يك سال شمسي مي مدت اجراي کار:-3

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس کارفرما، دستگاه نظارت :-4

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس دستگاه مناقصه گزار :-5

 باشد. مي 11/02/1400اداري روز شنبه مورخ تا پايان وقت  07/02/1400شنبه مورخ سهاز روز  تحویل اسناد مناقصه:-6

 نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد.تبصره: اســناد و مدارک مناقصه فقط به نماينده داراي معرفي

 .WWWسايت اينترنتي شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس به نشاني         نشانی محل دریافت اسناد مناقصه:-7

pgbidboland.ir  نه پرداخت هزينمايند نياز بهميرا ازسايت اينترنتي دريافت  گراني که اسناد مناقصهباشد مناقصهمي

شرکت رامهرمز، -بزرگراه بهبهان 17توانند با مراجعه به آدرس بهبهان، کيلومتر خريداسناد ندارند.همچنين مناقصه گران مي

ماس با گويي و تها.نسبت به اخذ اسناد اقدام نمايند. )جهت پاسخفتر امور حقوقي و پيمان، دپااليش گاز بيدبلند خليج فارس

 باشد(گران ميدر اختيار مناقصه 06152108361گزار، شماره تلفن هاي شرکت مناقصهامور حقوقي و پيمان

حويل گر تامضاي مجاز شرکت مناقصهنامه معتبر با مهر و تبصره: اســناد و مدارک مناقصه فقط به نماينده داراي معرفي

 خواهد شد.

 باشد.مي 16/02/1399شنبه مورخ پنجروز  16ساعت  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:-8



 

 

 حمل مواد شیمیایی و محصول با تانکر ارزیابی کیفی تجدید

 

 

 ص پ 149-792/10/1:  شماره  

 07/02/1400 تاریخ: 

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

 

 مورد قبول مي باشد .خوانده شد 

3 

 

 

 «سهامي خاص»

 ،شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسرامهرمز، -بزرگراه بهبهان 17بهبهان، کيلومتر نشانی محل تسلیم پیشنهادها : -9

 دفتر امور حقوقي و پيمانها.

 بایست در پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شوند:مدارك و مستندات که می

 کتابچه اسناد ارزيابي کيفي -1

 رونوشت مصدق اساسنامه-2

آگهي تأسيس شرکت وآگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات حاوي دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور و آخرين  -3

 موارد مزبور برابر با اصل گردد(.وضعيت ثبتي شرکت)رونوشت يا روگرفت)کپي( کليه 

 ليست صاحبان سرمايه شرکت همراه با مشخصات سهامداران -4

 رقمي( 12نامه مؤديان مالياتي)شماره اقتصادي روگرفت)کپي( برابر با اصل گواهي-5

 روگرفت)کپي(  برابر با اصل شناسه ملي اشخاص حقوقي. -6

 گان امضاء مجازشرکت پيمانکار.روگرفت)کپي(  برابر با اصل کارت ملي دارند -7

 گواهي احراز صالحيت از مراجع قانوني معتبر جهت  انجام کار موضوع مناقصه. -8

 گردند(ارائه گواهي صالحيت ايمني پيمانکاران)در صورت عدم ارائه گواهي از روند مناقصه حذف مي -9

 گواهي احراز صالحيت از مراجع قانوني معتبر جهت  انجام کار موضوع مناقصه. -10

بايست در پاکت ارزيابي قرار مدارک و مستندات که جهت ارزيابي کيفي براساس جدول و توضيحات ذيل آن مي-11

 داده شود.

آن الزامی معیار هاي ارزیابی کیفی براساس جدول ذیل بوده و ارایه مدارك و مستندات مربوط به 

 باشد:می

نکته: داشتن حداقل یک فقره کار منطبق با شرح مناقصه الزامی بوده و در صورت عدم ارائه ایشان از 

 گردد.روند مناقصه حذف می
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ر
 

 امتياز ضریب وزني معيار

امتياز  

كسب 

شده 

× )امتياز 

ضریب 

 وزني(

 مستندات الزم جهت امتياز دهي

1 

توانایی مالی 

مستند به یكی از 

 ‹ موارد 

پنجاه برابرمالیات متوسط ساالنه 

در پنج سال گذشته معادل یا 

 باالتر از مبلغ برآوردي مناقصه

100% 

  

30 

  

مستند به مدارك اداره امور مالیاتی یا قبوض پرداخت  

 مالیات

ماعی         تامین اجت مه  تاد برابر بی هف

معادل  ساالنه در پنج سال گذشته     

 یا باالتر از مبلغ برآوردي مناقصه

 مستند به ارایه مفاصا حساب هاي بیمه  100%

سههه برابر درآمد ناخالس سههاالنه  

 در پنج

سهههال گذشهههته معادل یا باالتر از  

 مبلغ برآوردي مناقصه

 مستند به صورت وضعیتهاي قطعی یا موقت  100%

پنج برابر دارایی هاي ثابت معادل       

 باالتر از مبلغ برآوردي مناقصهیا 
100%  

مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی یا دفاتر 

 قانونی

یا              نك  با بار از طرف  یه اعت ید تای

موسههسههات مالی و اعتباري معتبر  

 تا سقف مبلغ برآوردي مناقصه
100%  

بایست بنام شركت مناقصه گزار و در تائید بانك می

 مورد نظر باشد .خصوص مناقصه 

2 

داشتن تجهیزات و 

ماشین آالت و 

لوازم آماده بكار و 

 یا در دسترس

 

  گازي تانكر داشتن
75 

100% 35  

امتیاز    % 100گر مالكیت بنام شهههركت مناقصهههه      -1

 بخش مربوطه

آالت ارائه اجاره نامه یا توافقنامه تامین ماشهههین           -2

  % 70جهت این مناقصه و براي مدت یكسال قرارداد   

بایسههت )مدل و نوع خوروها میامتیاز بخش مربوطه

 مطابق با اسناد مناقصه باشد(
  25    داشتن تانكرهاي چهارمواد

3 
سوابق اجرایی و تجربه انجام كارهاي مشابه 

 خاتمه یافته در پنج سال گذشته
100% 20  

چهار كار مشهههابه و با حجع معادل و یا باالتر  

كار حداك ر         %25از موضهههوع مناقصهههها هر 

 ضریب وزنی 

جهت قراردادهاي كمتر از حجع مناقصه امتیاز   

 به تناسب كاهش خواهد یافت  
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ي محاسبه در ذیل جدول نوشته    مشروح نحوه 

 شده است

4 
حسن سابقه و رضایت در كارهاي قبلی در پنج 

 سال گذشته
100% 10  

ضایت  شرح     ارایه ر سئول به  نامه از مقامات م

 مندرج در ذیل جدول 

    HSE  5نامه گواهی 5

 باشدامتیاز می 60حداقل امتیاز قابل قبول   100    جمع كل امتياز 

ار و داراي اعتبهاي ارزيابي تنها با ارائه مدارک مورد نظر و مستند مرتبط با آنها قابل قبول اظهارات ارائه شده در فرم

 صورت فاقد اعتبار خواهد بود.باشد و در غير اينمي

ت با بايسگران ميگزار هيچگونه الزامي به ارسال رفع نواقص مدارک و مستندات ارسال شده ندارد لذا مناقصهمناقصه

 دقت نسبت به تهيه و ارسال اسناد و مدارک خواسته شده اقدام نمايند.

 توان مالی( معیار 1

 .شوديم نييگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعمناقصه يتوان مال يابيـ ارز الف

 ريز رياز مقاد يکيکمتر از  ايمناقصه معادل  يکه مبلغ برآورد شودياحراز م يدر صورت يتوان مال ازيـ حداکثر امت ب

 :باشد

 .پرداخت شده الحسابيعل اي يقطع ياجتماع نيتأم مهيهفتاد برابر ب ايمتوسط ساالنه  اتيپنجاه برابر مال-1-1

 .موقت اي يقطع يهاتيوضعهاي مالي يا صورت مد ناخالص ساالنه، مستند به صورتسه برابر درآ-2-1

کت خطاب به شر معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه يو اعتبار يمؤسسات مال ايبانك  ياعتبار از سو دييتأ-3-1

 و جهت مناقصه مورد نظر باشد. پااليش گازبيدبلند خليج فارس

 يو در صورت باشديمحاسبات م يماده، مبنا نيا« ب»( بند 1-3( تا )1-1) يعدد کسب شده از جزءها ني: باالترتبصره

 .ابدييبه تناسب کاهش م يمال اريمناقصه کمتر باشد، امت يعدد محاسبه شده از مبلغ برآورد نيکه باالتر

 ماشین آالت:(2

 80درصد امتياز و تحت استيجاري  100تانکر که به تانکر هاي تمليکي  60تعداد تانکرهاي گازي مورد نياز: -1-2

 درصد امتياز تعلق مي گيرد.
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درصد امتياز و تحت استيجاري  100تانکر که به تانکرهاي تمليکي 20تعداد تانکرهاي چهار مواد مورد نياز : -2-2

 درصد امتياز تعلق مي گيرد.80

 :سوابق اجرایی و تجربه انجام کارهاي مشابه خاتمه یافته در پنج سال گذشته (3

و  خدمات نقلیه)با شرح کار و موضوع مناقصهبا  گر منطبقمناقصهيافته خاتمهقراردادهاي  ارائه حداقل چهار فقره-1-3

ساليانه(، معادل يا باالتر از برآورد مناقصه صورت ه ، حجم يا مبلغ هر قرارداد به تفکيك هر سال)ب (ایاب و ذهاب کارکنان

( کمتر از / مدتمبلغ /. بديهي است براي مقادير)حجم باشديم محاسبهسال در پنج سال گذشته مالک جهت يك

 د.يابرد، امتياز به تناسب کاهش ميبرآو

توجه  و با / مرکز آمارك مرکزيمبلغ قراردادهاي سنوات قبل با توجه به نرخ تورم ساليانه اعالن شده از سوي بان -2-3

شد.مالک تاريخ شروع هر قرارداد  خواهد رساني بروز بازرگاني به تاريخ قراردادها و تاريخ بررسي مدارک در کميته فني

 باشدمي

کار مناقصه نبوده ولي داراي قراردادهاي مشابه يا گر داراي قراردادهاي منطبق با شرحکه مناقصهدر صورتي-3-3

درصد امتياز همان کار قابل محاسبه خواهد بود. براي  50سال گذشته باشد،  5کار مناقصه در طول شرح مرتبط با

 .يابدمي کاهش( کمتر از برآورد، امتياز به تناسب /مبلغ /مقادير)حجم 

 ی(قبل يدر کارها تیحسن سابقه:)حسن سابقه و رضا معیار(4

ارزيابي بشرح ذيل و اخذ مهر و امضاء کارفرمايان قبلي با ذکر نام تأييد هاي بايست نسبت به تنظيم فرمگر ميمناقصه

 گزار نمايد.همراه ساير مدارک در پاکت ارزيابي کيفي تحويل مناقصهکننده اقدام و به

 1شده در معيار رديف مربوط به قراردادهاي ارائهسال گذشته(  5امتياز ارزيابي کارفرمايان در کارهاي قبلي) ميانگين

 .بندي پروژه تعيين و مالک امتيازدهي خواهد بودنسبت به مواردي نظير کيفيت کار، کفايت کادر فني و زمان

دستگاه نظارت در موارد ذيل از طرف رئيس  رضايت نامه( 2)از عملکرد پيمانکار و يا نمايندگان وي نامهتيرضا-1-2

 کند(درصد امتياز حسن سابقه را کسب مي 20:)

 .مسئولين واحدها و يا ناظرانرضايت -1-1-2

 .حضور فعال نماينده پيمانکار-2-1-2

 .عدم شکايت کارگران-3-1-2

 .پرداخت بموقع حقوق و مزاياي کارگران-4-1-2

 .فردي کارگراناستحفاظي تحويل بموقع لوازم و وسايل  -5-1-2

 .رعاملياز عملکرد پيمانکار از طرف مد نامهتيفقره رضا 2ارائه  يا
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گر از ( مناقصهعدد 2 از عملکرد قراردادي يابينامه با موضوع رضايت از عملکرد قراردادي)فرم ارزارائه رضايت-2-2

 کند(درصد امتياز حسن سابقه را کسب مي 60:)کارفرما شامل موارد ذيل

 .کفايت کادر فني و اجرايي-1-2-2

 .مصرفي براي اجراي کار موادموقع ه تأمين ب-2-2-2

 .هاي مورد نياز اجراي کارموقع تجهيزات و دستگاهه بتأمين -3-2-2

 .کيفيت کارهاي انجام شده در مدت زمان قرارداد-4-2-2

 .در طول مدت قرارداددريافت اخطار عدم -5-2-2

 هارنامهيتقد-3-2

درصد  20) .ساير مقامات ارشد وزارتخانه نفت ايهاي طرف قرارداد و شرکت رعامليدو فقره تقديرنامه از طرف مد ارائه

 کند(امتياز حسن سابقه را کسب مي

کار مناقصه مرتبط با شرح و مشابهمنطبق يا   جهت قراردادهاي نامهرضايت گر فاقدمناقصهکه در صورتي:مهمنکته

 باشد صرفنظر از ساير معيارها صالحيت وي رد خواهد شد.

 :و مدیریتی HSEنامه گواهی( 5

 هاي معتبر)هر کدام يك فقره(و مديريتي از سازمان HSEنامه يا تقدير نامه در زمينه دارا بودن دو گواهي

ارائه خواهد شد مبناي ارزيابي و شرط ورود به مناقصه قرار خواهد  گرمناقصهبا توجه به اينکه اطالعاتي که توسط 

مشخص گردد اطالعات ارسال  کهبوده و در صورتي گرمناقصهگرفت، مسئوليت صحت اطالعات مستقيماً متوجه آن 

شده خالف واقع ارائه شده، در هر مرحله باعث محروميت آن شرکت در مناقصه فعلي و مناقصات آتي گرديده و جبران 

گزار حق پيگيري را از مراجع هرگونه ضرر و زيان احتمالي بر عهده ارائه دهنده اطالعات خواهد بود و دستگاه مناقصه

 دارد.ميقانوني براي خود محفوظ 

بايست به صورت کامل در موعد کليه اسناد و مدارک مشروحه ذيل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و مي

گزار گردد بديهي است در صورت نقص مدارک و مستندات، شرکت مزبور از روند تعيين شده تحويل دستگاه مناقصه

 باشد.ک و مستندات بر عهده شرکت پيمانکار ميارزيابي حذف گرديده و کليه عواقب ناشي از نقص مدار

 


