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 -1نام ونشانی مناقصه گزار :
شرکت انتقال گاز ایران – منطقه دو عملیات انتقال گاز
آدرس  :اصفهان – کیلومتر  17جاده اصفهان – نجف آباد
تلفن 031 -36254131-5 :
نمابر 031 -36278205 :

-2موضوع مناقصه :
فیلترهاي هواي ورودي توربین
-3مدارک صالحیت وگواهینامه هاي الزم حسب مورد :
ردیف

گواهی تأیید جنس

1
2
3
4

 ارائـه تصوير برابر اصل شده (توسط مراجع ذيصالح قانوني و يا امور پيمانهاي منطقه) گواهي نامــهيا مجوز ساخت مورد نظر داراي اعتبار كافـي جهت مناقصه حاضر ،الزامـي مي باشد.
 ارائه مستندات مربوط به تاسيس شركت ( اشخاص حقوقي ) حاوي موضوع فعاليت ،مشخصات وميزان سهام حداكثر ده نفر از سهامداران عمده و اعضاء هيئت مديره ،ميزان سهم الشراكه صاحبان
مجاز امضاي اسناد تعهد آور و آخرين تغييرات بر اساس مدت زمان مشخص شده در مدارك ثبتي
شركت.
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 در صورتي كه يكي از اعضاء هيئت مديره يا سهامداران هم زمان عضو دو شركت بوده و شركتهايمزبور جهت حضور در مناقصه فعلي اقدام نمايند ،هر كدام از آنها بدون در نظر گرفتن ساير شرايط
مردود و فاقد صالحيت ارزيابي كيفي خواهند بود.

-4مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه حسب مورد :
مبلغ برآوردي اوليه حدودا 16500000000لاير مي باشد.

 -5معیارهاي ارزیابی و اهمیت وزنی آنها :

معیارهاي ارزیابی تولید کنندگان  /تأمین کنندگان

ردیف

1

ارائهاجناس موردنيازمنطبق با تقاضا

2

دارا بودن سايت كارگاهي وپرسنل فني و تجهيزات الزم جهت

اهمیت وزنی

حداقل امتیاز

()AI

اخذ شده

آيتم اجباري
40

ساخت
3

تضمين كيفيت و گارانتي

10

4

داشتن تجربه و دانش و حسن سابقه
دارا بودن گواهينامه هاي سيستم هاي مديريتي

25

6

رعايت و ارزيابي استاندارد هاي ذكر شده و مورد نياز

7

دارا بودن توان مالي

5

جمع امتيازها

10
آيتم اجباري

15
100
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 روش ارزيابي و امتياز دهي روش وزني مي باشد .مجموع ضريب وزني معيارها معادل صد درصد بودهو هر مناقصه گر در ازاي هر معيار  ،امتيازي بين صفر تا صد كسب مي نمايد  .امتياز كل هر مناقصه
گر ،معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوطه مي باشد.
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پیوست شماره 1

 -1-5توان مالی :
الف ) ارزيابي توان مالي پيمانكاران براساس اطالعات حداكثرپنج سال گذشته تعيين مي شود .
ب ) حداكثر امتياز توان مالي درصورتي احراز مي شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يـا كمتـر ازيكـي از
مقادير زير باشد:
-1
-2
-

-3
-

-4
-

يكصد برابر ماليات متوسط ساالنه مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده.
ارائه مستندات دال بر تائيد پرداخت ماليات در يكي از پنج سال گذشته مالك محاسبه مي باشد.
بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد  ،مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي
تائيد شده .
مبالغ استخراج شده و مندرج در صورتهاي مالي ارائه شده به دارايي بابت ميزانفروش حاصله از محل
قراردادها ،گزارشات سازمانهاي حسابرسي و يا صورت وضعيتهاي قرارداد هاي منعقده در طي مـدت
معين مالك محاسبه خواهد بود.
در دصد داراييهاي ثابت  ،مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها.
مبالغ استخراج شده بابت دارايي هاي غير جاري ،مندرج در صورتهاي مالي ارائـه شـده بـه دارايـي ،
گزارشات سازمانهاي حسابرسي و يا بيمه نامه اموال و دارايي هاي موجود كـه نشـان دهنـده ميـزان
سرمايه باشد مالك محاسبه خواهد بود.
تائيد اعتبار ازسوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه .
فرم و نحوه اخذ تائيد اعتبار مي بايست به شرح فرم نمونه پيوست و حاوي اطالعات ذكر شده بـراي
مناقصه حاضر اخذ و ارائه گردد.
به تائيديه ها و گواهي نامه هاي ارائه شده با مبلـغ كمتـر از بـرآورد مناقصـه حاضـر امتيـازي تعلـق
نخواهد گرفت.
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تبصره  :باالترين عدد كسب شده ازرديفهاي  1تا  3فـو  ،مبنـاي محاسـبات مـي باشـد و در صـورتي كـه
باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآورد اوليه مناقصه كمتر باشد امتياز مالي به تناسب كاهش مي يابد .

تاريخ .........................................
شماره ..................................... :
موضوع :ارائه گواهی تائید اعتبار شرکت .........................................................

از بانک ..........................................................................
به شركت انتقال گاز ايران– منطقه .................................

اعتبار شركت  ............................................. .....به شماره ثبت  .......................................و مديريت عاملي آقا /خانم
 .........................................دارنده شماره حساب  .............................................تا سقف مبلغ مشخص شده در ذيل  ،جهت شركت
در مناقصه برگزار شده بوسيله شركت انتقال گاز ايران مورد تائيد اين بانک مي باشد .بديهي است در صورت اثبات عدم اعتبار
شركت فو  ،اين بانک در قبال عواقب آن مسئول خواهد بود .
مبلغ  ( ..........................................................:به ريال )
مبلغ  ( ..........................................................:به حروف )

نام و نام خانوادگي رئيس شعبه
مهر و امضاي رئيس شعبه
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پیوست شماره 2

 -2-5ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت:
ا متياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كاال  ،عملكرد در دوره بهـره بـرداري  ،كيفيـت
خدمات پشتيباني و انجام به موقع تعهـداتاز طریق اخذ استعالم کتبی یا شفاهی 1طبـق خـود اضـهاري
بدست آمده از اطالعات مناقصه گر تعيين مي شود.
ميانگين امتياز ارزيابي دو مورد از ارزيابي هاي مربوط به مشتريان قبليطبق اطالعـات خواسـته شـده جـدول
ذيل در حداكثر پنج سال گذشته  ،و اخذ استعالم توسط مناقصه گرمالك تعيين امتياز ياد شـده خواهـد

رديف

بود .

نام دستگاه
كارفرمايي

نام نماينده كارفرما

موضوع پيمان

مبلغ پيمان

نشاني وتلفن
دستگاه كارفرمايي

1
2
3
4

1در صورتيكه مناقصه گران داراي تجارب قبلي در شركت انتقال گاز باشند ( بنا به اطالعات موجود در شركت انتقال گاز) اولويت اخذ
استعالم و ارائه امتياز در اين بخش  ،نتايج استعالم هاي داخلي مي باشد.
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پیوست شماره 3

 -3-5ارزیابی استانداردها:
الف ) كاالي ارائه شده مي بايست حتماً داراي استانداردهاي ذيـل بصـورت اجبـاري بـوده و از برنـدها و
كمپاني هاي معروف باشند  ،چنانچه استانداردهاي فوق و برندد مدورد ن در الزم تدأمین
نشود مناقصه گران فاقد شرایط  ،بدون در ن ر گرفتن سایر معیارها رد صالحیت مدی
شوند  ،ارائه اسناد و گواهينامه هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي تواند مالك عمل قرار گيرد.

جدول الف 3-
رديف

1

نوع استاندارد

)EN 779 (2012

2
3
ب ) درصورت مورد تائيد قرار گرفتن پيشنهاد تأمين كننده كاال در بخش الف  ،مورد ارزيابي در بخـش
ذيل ( جدول ب  ) 3-نيز قرار خواهد گرفت و هيچ گونه اعتراضي از جانب تأمين كننـده كـاال بـه
علت رد صالحيت در بند الف پذيرفته نخواهد بود .

جدول ب –  3استاندارد ترجیحی:
ارائه مستندات مربوط به هر يک از استانداردهاي ترجيحي ذيل در محصوالت استفاده شده حائز كسب امتياز
مي باشد .مالك ارائه امتياز الحا نمودن مستندات ذكر شده مي باشد و به مواردي نظير خود اضهاري
امتيازي تعلق نخواهد گرفت.
رديف

1

استاندارد

امتياز
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2
3
4
5

پیوست شماره 4

 -4-5داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد ن ر:

ارزيابي تجربه پيمانكار ( سابقه اجرايي ) براساس اطالعات مربوط به تعداد ونـوع كارهـاي مشـابه انجـام
شده در رشته و زمينه كار درپنج سال گذشته تعيين مي شود  .حداكثرامتياز درصورتي احراز مـي شـود كـه
چهار كار مشابه به حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط مناقصه گراجرا شده باشد و بـراي مقـادير
كمتر  ،امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابد .
2

رديف

موضوع پيمان

تاريخ پيمان مبلغ قرارداد

مشخصات كارفرما
عنوان كارفرما  -آدرس – شماره تماس

1
2
3
4

تبصره  :1ضروري است كليه مستندات اعالم شده درجدول فو توسط مناقصه گران ارائه گردد در غير
اينصورت امتيازي به اين معيار تعلق نخواهد گرفت .
تبصره  :2با توجه به ضرورت بررسي قراردادهاي ارسالي و نياز به تشخيص مرتبط ،نيمه مرتبط و يا غير
مرتبط بودن قراردادهاي ارسالي همچنين ميزان درصد پيشرفت پيمان ،الزم است صورت مقادير هر قرارداد
2شماره تماس نماينده كارفرما جهت اخذ استعالم قراردادهاي ارائه شده
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جهت تعيين درصد ميزان ارتباط آن با مناقصه حاضر و صورت وضعيت پيمان براي تعيين اندازه كار انجام
شده به منظور امتياز دهي به پيوست مدارك ارسال گردد.

پیوست شماره 5

 -5-5حسن سابقه:
امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي نسبت به مواردي نظيركيفيت كاال ،كفايت كادر فني و زمان بندي پروژهبراي
پروژه هايي كه بعنوان تجربه و دانش در پيوست چهار معرفي شده اند تعيينمي شود 3جهت امتيازدهي بايـد
موارد مذكور در جدول ذيل به طور دقيق وكامل تكميل گردد  .مالك تعيين امتياز ،ارائه مستنداتدو مورد
حسن سابقه دركارهاي قبلي طي حداكثر پنج سال گذشته حسب توضيحات ذيل مي باشد .

ردیف

نام و نشانی و تلفن

سابقه فروش

کیفیت عملكرد دستگاه

کیفیت خدمات پس از

انجام به موقع تعهدات

امتیاز کسب

مشتریان قبلی

( )bi( ) 0 – 40

( )bi( ) 0 – 20

فروش ( )bi( ) 0 – 20

( )bi( ) 0 – 20

شده

1
2
3
4
جمع امتیازات :

3در صورت نداشتن حسن سابقه براي كارهايي كه بعنوان تجربه در پيوست يک معرفي شده اند  ،ارائه حسن سابقه در كارهاي ديگر با
امتياز كمتر مالك ارزيابي خواهد بود.
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پیوست شماره 6

 -6-5تضمین کیفیت و خدمات :
ردیف

موارد ن ام تضمین کیفیت

امتیاز

1

گواهينامه هاي تضمين كيفيت

10

2

نحوه تضمين محصوالت و گارانتي

5

4

چگونگي بسته بندي و حمل و نقل

5

پیشنهاد تامین کننده

 ارايه مستندات گواهي نامه هاي تضمين كيفيت شامل :- ISO 9001-2008
- BS OHSAS 18001 – 2007
مناقصه گر بايد نسبت به ارائه مستندات داراي تاريخ اعتبار در زمان ارائه مدارك اقدام نمايد در غير اين صورت به
گواهينامه هاي فاقد اعتبار امتياز تعلق نخواهد گرفت .

 نحوه تضمین محصوالت و گارانتی :مدت زمان گارانتي مد نظر كارفرما  2سال مي باشد.
 .لذا مناقصه گر موظف هستند مدت زمان و نحوه ارائه گارانتي محصول خود را كتبا و ممهور به مهر
شركت با امضاي مدير عامل اعالم نمايند
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-7-5گواهینامه سیستم هاي مدیریتی:
ردیف

سیستم مدیریتی

امتیاز

1

ISO 9001

2/5

2

OHSAS 18001

2/5

3

ISO 14001

2/5

4

ISO 50001

2/5

پیشنهاد تامین کننده
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 -6روش امتیازدهی :
روش ترجيحي در ارزيابي كيفي مناقصه گران  ،روش وزني مي باشد  .دراين روش  ،مجموع ضريب وزني (  )aiها
معيار معادل صد درصد مي باشد و هر مناقصه گر در ازاء هـر معيار امتيازي بين صفر تا صد كسب مي كند )bi( .
امتيازكل هر تامين كننده معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده (  )biبراي هر معيار در ضريب وزني ()ai
همان معيار  ،تقسيم بر مجموع ضريب وزني معيارها ( مجموع ( )aiها).
حداقل امتياز قابل قبول درماده  7اين استعالم >( = ∑ )biaiامتيازكل
(∑)ai

 -7حداقل امتیاز قابل قبول 65امتیاز می باشد.
 -8محل ،زمان ومهلت دریافت وتحویل استعالم هاي ارزیابی :
 -1-8تامين كنندگان جهت دريافت وتحويل استعالم هاي ارزيابي درتاريخ مشخص شده ذيـل بايـد بـه امـور پيمانهـا
مراجعه نمايند .
 - 2-8ازمورخ  96 / /تا  96 / /توزيع اسناد استعالم ارزيابي همزمان با اسناد مناقصه
آخرين زمان تحويل اسناد استعالم ارزيابي همزمان با اسناد مناقصه
 -3-8مورخ  96/ /ساعت

 -9نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد:
 -10برنامه زمانی ارزیابی :
اعالم اسامي مناقصه گران تاييد شده با توجه به ارزيابي و امتيازدهي درتاريخ  94/ /به صورت مكتوب انجام
خواهد شد.
 -11توضیحات مهم :
 -1-11اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كيفي مناقصه از مدارك جعلـي يـا اطالعـات خـالف واقـع،
تهديد ،تطميع  ،رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خوداستفاده كرده انـد ،بـه تشـخيص هيئـت رسـيدگي بـه
شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كار به تامين كننده خاطي ممانعت مي شود.
 - 2-11استعالم ارزيابي بايد توسط مناقصه گران تكميل و در موعد مقرر (بند  ) 8 - 3به مناقصه گذار تحويل نمايد.
 - 3-11كليه صفحات استعالم ارزيابي و مدارك پيوست بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و ممهور به مهر شركت باشد .
 -4-11اسناد و مدارك خواسته شده جهت بررسي وامتيازدهي بايد به طور كامل ضميمه استعالم ارزيابي گردد .

شرکت انتقال
گاز ایران
(سهامي خاص)
منطقه  2عمليات

شماره سند 9310193 :

فرم گزارش شناخت

شماره ویرایش 01 :

استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان
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 -11- 5مناقصه گران بايد  ،صحت صدور و برابري با اصل کلیه مدارک ارزیابی کیفی ( اساسنامه  ،آگهي ثبـت ،
آخرين آگهي تغييرات  ،نمونه قراردادها  ،گواهي حسن انجام كار و مدارك مالي و  ) ...را از طريق مراجعـه بـه مراجـع
ذيصالح قانوني و يا امور پيمانهاي منطقه احراز نمايند
 -6-11مدارك ارزيابي كيفي را در پاكتي جداگانه همراه با مدارك و اسناد مناقصه ارسال نمائيد .
 -7-11در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات الزم جهت ارزيابي كيفي و عدم تائيد صالحيت مناقصـه گـر ،مناقصـه
گزار هيچ گونه مسئوليتي در خصوص اطالع رساني و تكميل مدارك پس از تحويل پاكات نخواهد داشت .
 شايان ذكر است در صورت عدم رعايت موارد فو توسط مناقصه گران  ،تشخيص صـالحيت ايشـان مـورد بررسـيقرار نخواهد گرفت.

