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 فرم ارزيابي كیفي مناقصه گراننکات مهم و راهنماي تکمیل 

 

 فرم ارزيابي را قبل از هراقدامي با دقت مطالعه فرمايید. (1

قبل از تکمیل فرم نسبت به مطالعه مشخصات فني كاالي موضوع مناقصه در سايت زاگرس جنوبي  (2

یل فرم ارزيابي و ارسال به اقدام نموده و پس از اطمینان ازداشتن توانايي انجام كار نسبت به تکم

 اين امور اقدام نمايید.

 اطالعات موردنیاز بدون هرگونه خط خوردگي,اصالح و الک گیري درج شوند. (3

كلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارزيابي به ترتیب پیش بیني شده درفرم ارزيابي متناسب با  (4

 هرجدول مرتب و به صورت يک كتابچه ارايه شود.

 111از با توجه به اولويتهاي ارزيابي و ضريب وزني كه متاثر از معیارهاي ارزيابي مي باشد حداكثر امتی (5

و براي خريدهاي  51ريال  5011101110111خواهد بود.حداقل امتیاز مورد قبول براي خريدهاي تا سقف 

 دود مي باشد.امتیاز  تعیین گرديده و امتیاز پايین تر از آنها مر 01معادل  5011101110111باالتر از

روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر يک از معیارها بر اساس رابطه مندرج در دستورالعمل ارزيابي  (0

 كیفي مناقصه گران مي باشد.

 سال اخیر مد نظر قرار گیرد. 5در تکمیل فرم كارهاي مشابه انجام شده در رشته و كار مربوطه در  (7

 امضاي مجاز شركت مهر و امضا شود.  كلیه اسناد و مدارک بايستي توسط دارندگان (8

در صورت عدم  ؛ارايه تصوير)كپي( مدارک و مستندات ياد شده از سوي مناقصه گران الزامي است (9

 ارائه مدارک فوق امتیاز معیار مربوطه به مناقصه گر داده نخواهد شد.

ابي به شرح زير مدارک و مستندات الزم براي تعیین امتیازهاي مربوط به هر يک از معیارهاي ارزي (11

                                                                                                                                                                              :است
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م و میزان سهام و امضاي مجاز مشخص مدارک ثبتي شركت )صفحه اول اساسنامه و صفحه اي از اساسنامه كه نا*

 آخرين تغییرات شركت و ....( 0آگهي تاسیس0روزنامه رسمي  0اظهارنامه 0شده است

موضوع 0عنوان گرديده اندشامل صفحاتي كه مشخصات طرفین  2صفحات اصلي قراردادهايي كه درجدول شماره *      

 ع و پايان قرارداد و ...تاريخ شرو0مبلغ قرارداد  0مهر و امضاي طرفین 0قرارداد

 ارائه مستندات مربوط به توان مالي مناقصه گر)ترازنامه,صورتحساب سود و زيان و....( *      

 ارائه مستندات مبني بر حسن سابقه در فروش هاي قبلي يا ارائه رضايتنامه از خريداران قبلي *     

 هارائه گواهینامه هاي معتبر استانداردهاي ارايه شد *    

اطالعات خالف  0در صورتیکه اثبات شود مناقصه گران در فرآيند ارزيابي كیفي از مدارک جعلي (11

رشوه و نظاير آن براي قبول پیشنهادهاي خود استفاده كرده اند به تشخیص 0تطمیع 0تهديد  0واقع

 هیئت رسیدگي به شکايات به مدت دو سال از ارجاع كار محروم خواهند شد.

ندات ارائه شده توسط شركتها نزد شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس تمامي مدارک و مست (12

 جنوبي محفوظ خواهد ماند.

مجموع حاصلضرب  (7)مطابق جدول شماره جهت محاسبه امتیاز كل نحوه محاسبه امتیاز كل: (13

 تقسیم مي كنیم. 111امتیازهاي جداول در ضريب وزني آنها را به 
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 فرم ارزيابي كیفي مناقصه گران

 

 مشخصات مناقصه گزار:
 شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي  

          اداره تداركات كاال-5طبقه -ساختمان شركت ملي نفت-(42پروانه)نبش كوچه -زند بلوار –شیراز  آدرس:

 171-32314428و32314447فکس:      8527داخلي  171-32314411تلفن :

  موضوع مناقصه :

 مناقصه : نوع                                               شماره مناقصه :                                  شماره تقاضا:

 

 مشخصات مناقصه گر:

ت:                                 نام شركت :                                        محل ثبت :                        شماره ثبت :                       تاريخ ثب

 موضوع فعالیت شركت )طبق اساسنامه(:                                        شناسه ملي شركت:     مبلغ سرمايه ثبت شده :                         

 نشاني دقیق پستي :                                  

 

 نام مدير عامل :                                  كد پستي :                                    تلفن و فکس :      

  رزيابي كیفي مناقصه گران :شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبيمحل تحويل فرم ا

 مهلت تحويل فرم استعالم ارزيابي تکمیل شده تا تاريخ      /     /       مي باشد.

 

 (( قانون برگزاري مناقصات عبارت12معیارهاي ارزيابي كیفي مناقصه گران مطابق با آيین نامه اجرايي بند ))ج(( ماده )) -

 است از :

 توان مالي  -                 

 ارزيابي مشتريان قبلي و حسن شهرت -

 استانداردهاي تولید -

  دانش و تجربه در زمینه مورد نظر -

  حسن سابقه شركت -

 تضمین كیفیت خدمات و محصوالت نحوه -                

 نظام كیفیت و نحوه تضمین محصوالت)گارانتي( -                

  ظرفیت تولید -                
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 قانون برگزاري مناقصات12آيین نامه اجرايي بند ج ماده  25مطابق ماده( 25 :ارزيابي توان مالي : )ضريب وزني -1جدول   

 ذيل اقدام نمائید. به حداقل يکي از مواردلطفا نسبت به تکمیل و ارائه مستندات مربوط : توجه 

 .شده از يکي از موارد ذيل مبناي محاسبات خواهد بود *باالترين عدد كسب

 *حداكثر امتیاز توان مالي در صورتي احراز مي شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يکي از مقادير زير باشد,

 درغیراينصورت امتیاز مالي به تناسب كاهش مي يابد. 

 د مالیاتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شدهسال گذشته مستند به اسنا 5بر اساس مالیات  -1-1 

متوسط مالیات  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 Taسال= 5

يکصد برابر 

مالیات متوسط 

 100Ta=سال 5

 Eبرآورد اولیه=

        

100*( 100Ta/E)                                =P   :امتیاز كسب شده امتیاز ( 111)حداكثر روش محاسبه امتیاز=P: 

 
 بر اساس فروش آخرين سال تولید مستند به صورتهاي مالي تايید شده -1-2

درصد فروش آخرين  S 25فروش آخرين سال = 

 S%25سال =

 Eبرآورد اولیه=

   

 (100*( 25%S/E)           =P   :امتیاز كسب شده امتیاز ( 111)حداكثر روش محاسبه امتیاز=P: 

 
 اظهارنامه رسمي يا گواهي  بیمه دارائي هاترازنامه آخرين سال تولیديا دارائي هاي ثابت مستند به  بر اساس-1-3

 E=برآورد اولیه D%10= درصد  دارائي هاي ثابت D  11دارائي هاي ثابت = 

   

100*( 10%D/E)   =P ( 111حداكثر:روش محاسبه امتیاز ) امتیاز كسب شده امتیاز=P: 

 
  تبار از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبرتايید اع -1-4

 Eبرآورد اولیه= Fمبلغ اعتباري تايید شده : 

  ...................................................ريال

100*( F/E)                                =P   :امتیاز كسب شده امتیاز ( 111)حداكثر روش محاسبه امتیاز=P: 

 ارائه مستندات در خصوص مورد تکمیل شده الزامي است *
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 ( 51:) ضريب وزني سابقه و تجربهارزيابي مشتريان قبلي و حسن  -2جدول 

 
مي شود.لذاصرف ارايه  بهو برآورد مالي تقاضا محاسامتیاز اين قسمت بر اساس میانگین متوسط قیمت قراردادهاي مختومه *

حداقل يکي از مدارک ذيل شامل:تايیديه كارفرما يا بارنامه حمل كاال يا قرارداد جهت اخذ امتیاز كافي نیست و شركتها بايستي 

را به منظور اثبات صورتجلسه تحويل كاال يا فرمهاي رسیدكاال توسط كارفرما يا گواهي تايید بازرسي كارفرما يا ديگر موارد

  ارايه نمايند تا قرارداد مربوطه جهت محاسبه امتیاز مورد قبول واقع گردد. ,قرارداد به نحواحسناتمام 

قراردادهاي مختومه برابر يا بیشتر از مبلغ برآورد كارفرما باشد حداكثر امتیاز تعلق  قیمت درصورتیکه میانگین متوسط*

 بد.امتیازمربوطه به نسبت كاهش مي يامي گیرد و در غیراينصورت 

 قرارداد مختومه ارايه شود. 5*حداكثر 

به قراردادهايي كه خريدار آنها شركت زاگرس جنوبي باشد درصورتیکه مختومه نشده باشند يا مداركي دال بر مختومه *

 شدن آنها ارايه نشود با درنظر گرفتن شرايط امتیاز داده مي شود

آدرس و شماره تلفن  –نام  رديف

 مشتريان قبلي

موضوع 

 ردادقرا

تاريخ شروع  مبلغ قرارداد

 قرارداد

تاريخ خاتمه 

 قرارداد

نوع سند ارايه شده 

جهت خاتمه 

 قرارداد

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5       

 میانگین متوسط قیمت قراردادهاي مختومه مورد قبول:

 مبلغ برآورد كارفرما:

 امتیاز ( 111جمع كل امتیاز )حداكثر 



 

 

 

 
 شركت ملي نفت ايران

 ي ايرانزشركت نفت مناطق مرك

 شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي   ))سهامي خاص ((                                                                           

6 

 

 (5:ارزيابي دانش در زمینه مورد نظر )ضريب وزني-3جدول
*ارايه يک لیست از مشخصات مدير عامل و اعضاي هیئت مديره شامل:نام ونام خانوادگي,عنوان سمت,مدرک و رشته 

تحصیلي,دوره هاي آموزشي گذرانده شده توسط هر كدام و...به همراه مدارک مثبته جهت اخذ امتیاز درجدول ذيل 

 الزامیست.
 

حداكثر  شرح معیار ديفر

 امتیاز

 امتیاز

بین –ارايه گواهي تحصیالت عالیه از مراكز آموزش علمي معتبر)داخلي  1

 المللي(جهت مدير عامل واعضاي هیئت مديره

71  

آموزشي توسط ساير  -ارايه گواهي تحصیالت و گذراندن دوره هاي علمي 2

 كاركنان

31  

  (امتیاز  111) حداكثر  یازجمع كل امت

 

 (11:تضمین كیفیت خدمات و محصوالت : )ضريب وزني كیفیت ونحوه ارزيابي نظام -4جدول
؛بديهیست موارد مذكور در صورتیکه كاالي موضوع مناقصه نیاز به ارايه آنها داشته باشد تکمیل شوند 5تا  1موارد *

 براساس خوداظهاري مناقصه گر و با ارايه مدارک قابل بررسي مي باشند.

و ديگراستانداردهاي مرتبط  HSE   و ISOيه اصل يا تصوير هريک از گواهینامه هاي معتبر مربوط به استانداردهاي *ارا

 جهت اخذ امتیاز الزامیست.

 امتیاز شرح استاندارد رديف

  گارانتي)درصورت لزوم( 1

  نحوه تامین خدمات پس از فروش)وارانتي( در محل استفاده)درصورت لزوم( 2

  ي بسته بندي و حمل و نقل)درصورت لزوم(چگونگ 3

  چگونگي نصب )درصورت لزوم( 4

  آموزش كاربرد و نگهداري و تعمیرات)درصورت لزوم( 5

  ISO 9000گواهینامه  0

  ISO14000گواهینامه  7

  OHSAS 18000گواهینامه  8

  ساير موارد 9

   

  امتیاز ( 111)حداكثر  امتیاز جمع كل
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  ( 5:ارزيابي استانداردهاي تولید)ضريب وزني-5جدول   
 جهت اخذ كرده اند, موظفند كلیه گواهینامه هايي را كه در رابطه با استانداردهاي مرتبط با موضوع مناقصه مناقصه گران*        

 گونه امتیازي تعلق نمي گیرد.به مواردي كه گواهینامه ارايه نشود هیچ .سب امتیاز ارايه نمايندك

 استانداردهاي بومي و ايراني در اولويت امتیاز دهي قرار دارند.*  

 امتیاز نوع گواهینامه نوع استاندارد شرح استاندارد رديف

    استانداردهاي كیفیت  1

    استانداردهاي تولید كاال 2

    استانداردهاي نصب  3

    بهره برداري استانداردهاي 4

  امتیاز ( 111)حداكثر  امتیاز جمع كل

 ارايه اسناد ومدارک ثبت شده مربوط به استانداردهاي فوق الزامیست. *

 

 

  (5:: )ضريب وزنيظرفیت تولیدارزيابي  -0جدول    

 .  امتیاز تعلق مي گیرد 51*به ازاي ارايه هر يک از موارد مندرج در جدول ذيل 
,بدون در نظر ر به دلیل تکمیل ظرفیت تولید قادر به تامین كاالي مورد نظر نیست*در صورتیکه اثبات شود مناقصه گ

 گرفتن ساير معیارها رد خواهد شد.

 امتیاز شرح معیار رديف

  ارايه پروانه يا مجوز تولید 1

  ظرفیت تولید بر اساس بازديد يا خود اظهاري مناقصه گر 2

 لید شركت سازنده :خود اظهاري تامین كنندگان در خصوص ظرفیت تو

  امتیاز ( 111)حداكثر  امتیاز جمع كل

 * ارائه گواهي هاي اخذ شده الزامي است.
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 تقاضاي خريد  -              شماره: نحوه محاسبه امتیازات شركت كنندگان در مناقصه:7جدول شماره      

                                                                        
 عنوان شركت                   

 

     

 

 

     

 مالحظات
ضريب  معیار ارزيابي   

 وزني

هر 

 معیار

(ai ) 

امتیاز 

كسب 

 bi)شده)

حاصلضرب 

ضريب وزني 

درامتیاز 

كسب 

 ( ai*biشده)

امتیاز 

كسب 

 bi)شده)

حاصلضرب 

ضريب وزني 

درامتیاز 

كسب 

 ( ai*biشده)

امتیاز 

كسب 

 bi)شده)

ب حاصلضر

ضريب وزني 

درامتیاز 

كسب 

 ( ai*biشده)

امتیاز 

كسب 

 bi)شده)

حاصلضرب 

ضريب وزني 

درامتیاز كسب 

 ( ai*biشده)

مطابق          25 توان مالي

 1جدول 
ارزيابي مشتريان 

قبلي و حسن سابقه 

 و تجربه

مطابق          51

 2جدول 

ارزيابي دانش 

 درزمینه موردنظر
مطابق          5

 3جدول 
رزيابي نظام كیفیت ا

ونحوه تضمین 

كیفیت خدمات و 

 محصوالت

مطابق          11

 4جدول 

مطابق          5 استانداردهاي تولید

 5جدول 
مطابق          5 ظرفیت تولید

 0جدول 
مجموع حاصلضرب امتیازات   

 ai*bi∑در ضريب وزني=
     

      (∑ai*bi)÷100امتیاز كل=

ه محل امضائ اعضاي كمیت

 فني و بازرگاني
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ت اطالعات مندرج در فرم اينجانب .................................................. مدير عامل شركت ................................................ صح

وني ناشي از آن را پذيرفته و ارزيابي و مدارک پیوست آن را تايید و مسئولیت اظهارات خالف واقع و همچنین عواقب قان

 متعهد مي گردم.

 

 مهر و امضا :                   تاريخ :                                                                                

 

 

 

 

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


