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لی زیر از طریق مناقصه عمـومی شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط ک–مدیریت اکتشاف 

.نمایدخریداريواجد شرایط تولید کننده و تامین کننده داخلیشرکتهاي میان از مرحله ايیک
گالیکول)لیتري208بشکه (گالنی55بشکه 400خرید :مورد نیاز کااليشرح ) الف 
ماهنه:ي قراردادمدت اجرا) ب 
:تحویل کاال محل ) ج 
کیلومتري جاده فیروز آباد، وروردي شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداري مدیریت اکتشاف45شیراز، : ل کوار تحوی. 1

: مناقصه گرشرایط ) د 
داشتن شخصیت حقوقی-1
توان مالی-2
داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه–3
به استثناي پست بانک و قابل استعالم از بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی     (ند ارجاع کارداشتن توانایی ارائه تضمین شرکت درفرآی-4

ت /123402ریال و در صورت برنده شدن ،ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات طبـق تصـویب نامـه شـماره     1،140،000،000به مبلغ)  ایران 
.هیات محترم  وزیران 22/09/1394ه مورخ 50659

. ریال می باشد 000/000/800/22صه مبلغبرآورد مناق) ه
، می توانند حداکثر تـا پایـان   ا می باشندرا دارتامین کاالي موردنظرفوق و آمادگی » د « متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند - 

-خیابـان خـدامی   –ابتداي خ سـئول  -میدان ونک -تهران : آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس 08/08/98وقت اداري روز
"ج"وفـق بنـد   مدارك ارزیـابی کیفـی  اعالم و نسبت به دریافت 	همکف دبیرخانه جنب حراستطبقه 	-	ساختمان مدیریت اکتشاف

حـداکثر تـا   کتبااطالعات مورد درخواست را در ضمن ضرورت دارد . اقدام نمایند) ارزیابی کیفی ( قانون برگزاري مناقصات 12ماده 
لوح فشرده تهیه و عددمدارك ارزیابی کیفی برابر با اصل شده و یک شامل در قالب یک عدد زونکن 22/08/98ي روزپایان وقت ادار

که پس از انقضـاء مهلـت مقـرر    حق عدم ترتیب اثر مدارکیخریداربدیهی است . به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد
.شود را دارا می باشدمی ارسال 

. دارك مناقصه بین  شرکتهاي واجد شرایط کـــه به تشخیص مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند شد ، توزیع خواهد گردید اسناد و م
الـذکر  بدیهی است ارائه مـدارك فـوق   ) . به اطالع خواهد رسید"محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقبا(

. ضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد هیچگونه حقی را جهت متقا
. تماس حاصل نمایند 021-82704205هايدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن
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مدیریت اکتشاف روابط عمومی
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گروه کارشناسی کمیته فنی بازرگانی 
لیتري گالیکول208بشکه 400خرید مناقصهارزیابی کیفی تأمین کنندگان

قانون برگزاري مناقصات12دهآیین نامه اجرایی بند ج مابر اساس 
برابر حد نصاب معامالت متوسط20جدول فوق مربوط به پروژه هاي کمتر از 

معیار ارزیابیردیف
تنام شرک

توان 
مالی
20

ارزیابی 
مشتریان 

قبلی و حسن 
سابقه
25

داشتن تجربه مرتبط 
با موضوع مناقصه

25

استانداردهاي تولید
20

تضمین کیفیت 
خدمات و 
محصوالت

10

جمع
100

1
2
3
4
5
6
7

.دریافت نمایند در مراحل بعدي مناقصه حضور نخواهند داشت60از کمترشرکت هایی که در این مرحله امتیاز 
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راهنماي تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

)امتیاز20(ارزیابی توان مالی–جدول شماره یک 

امتیازمبلغشرحردیف

یکصد برابر مالیات متوسط ساالنه ، مستند به اسناد قطعی و 1
الحساب پرداخت شدهعلی

بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید مستند به 2
قراردادها و اسناد فروش یا صورت هاي مالی تأیید شده

ده درصد داراییهاي ثابت ، مستند به اظهار نامه رسمی یا 3
گواهی بیمه داراییها

96ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده * 

)امتیاز25(قبلیمشتریان ارزیابی –جدول شماره دو 

100از امتیاز کلامتیازشرحردیف

سال گذشته 5ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی در 1
)مورد4امتیاز حداکثر 25هر مورد ( 

.رضایت نامه هاي مربوط به قرارداد مندرج در جدول زیر مالك ارزیابی خواهد بود*

حسن سابقه
موضوعردیف

قرارداد
مبلغ 
قرارداد

نوع 
قرارداد

تاریخ 
شروع

تاریخ 
خاتمه

/تقدیرنامه
تاییدیه

ارزیابی 
کیفیت 

کار

گواهینامه 
پایان کار

نام و آدرس 
/تلفن/کارفرما

فکس

امتیاز هر کدام از 
25

1
2
3
4

)امتیاز25(موضوع مناقصهداشتن تجربه مرتبط با -سهجدول شماره 

موضوع قرارداد ردیف
نرخ کاالي فروش مبلغ قراردادفروش

رفته
تاریخ 
هر امتیازنام خریدارفروش

25کدام از 
امتیاز کل 

100از 
1
2
3
4
)سال گذشته5کار مشابه در 4حداقل (گردد بمنظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهاي مشابه با باالترین مبلغ ارئه می *
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)امتیاز20(استانداردهاي تولید –چهارجدول شماره 

از امتیاز کلامتیازشرحردیف
20

و OCMAو APIارائه مدارك مرتبط به استانداردهاي محصول براساس 1
استانداردهاي داخلی مورد تأیید

مدارك مرتبط با آنفهرست تجهیزات آزمایشگاه و کنترل کیفی و 2

مدارك مرتبط با بسته بندي3
.چنانچه استانداردهاي تولید تأمین نشود، می توان مناقصه گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد*

)زامتیا10(نظام تضمین کیفیت–پنججدول شماره 

10از امتیاز کلامتیازشرحردیف
ISO9000نظیرسري گواهینامه هاي تضمیندارا بودن 1

.جدول محاسبه نمود2جدول فوق باشد می توان امتیاز این بخش را بر مبناي ردیف 1چنانچه مناقصه گر فاقد گواهی نامه ردیف *
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فرم خود اظهاري اعالم کارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

......................................................................................................................................................................................مناقصه 

براي ......................... متعهد میگردد در تاریخ مطابق آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت هاي اجرایی ، امضاء کننده زیر
به آن شرکت واگذار شده است به شرح زیر میباشد و "شرکت در مناقصه یاد شده فوق کارهاي در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا

ست اجرا ، ظرفیت آماده به کار با آگاهی از ظرفیت هاي اجرایی رشته کاري و موضوع مناقصه از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در د
. الزم جهت شرکت در مناقصه و عقد قرارداد مناقصه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا میباشم

درصد ظرفیت مبلغ قراردادنام دستگاه اجراییزمینه کارشرح پیمانردیف
مانده ظرفیتتخصیص یافته

آزاد کاري اعالم شدهدرصد ظرفیت 

توانایی الزم براي اجراي قرارداد ناشی از عدم صحت فرم خود "چنانچه پس از اعالم برنده مناقصه و انعقاد قرارداد این شرکت عمال
عمل بعهده این شرکت بوده و می پذیرد مطابق با دستورال"اظهاري و ظرفیت آماده بکار را نداشته باشد ، مسئولیت این اقدام راسا

.رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار گردد
این برگ خود اظهاري عالوه بر استفاده در اسناد ارزیابی کیفی ، جزء الینفک اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن آن توسط 

.مدارك مورد نیاز به دستگاه مناقصه گزار تحویل گرددمناقصه گران پیشنهاد دهنده ، در پاکت ج و به همراه سایر اسناد و 
:امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مناقصه گر 

:مهر شرکت 
:تاریخ 


