
                                                                      
 (                                                                                       )سهامي عام   شركت پااليش نفت تبريز

  (1401-م -6 شماره عمومي )مناقصه   شناسايي پيمانكار آگهي

 برگزاری طريق از زير و مشخصات با شرايط  راخود «  پروژه انتقال پساب شهری » خدمات انجام دارد نظر در تبريز نفت پااليش شركت

 .نمايد واگذار شرايط واجد شركت به ميوعم مناقصه
 :مناقصهمشخصات 

 ضلع شرقي شركت پتروشیمي تبريز تا  Tie Inاز محل پساب شهری  پساب شهری m3/hr 900تقريبي پروژه انتقال  :خالصه شرح كار –

 10با فشار  PE100پلي اتیلن از جنس اينچ  16 زيرزمیني متر خط لوله 3700در شركت پااليش نفت تبريز به مقدار تقريبي  محل پروژه

 و ... تست لوله كشي های اجرا شده، و با تمامي اتصاالت و فلنج و غیرهبار 

 پااليشگاه تبريز :محل اجرا –

 شمسي ماه 12مدت قرارداد:   –

  ريال 150ر000ر000ر000  حدود :قيمت برآورد اوليه –

 نامه بانكي/ چك تضمیني/ چك بین بانكي ضمانت ريال 3ر200ر000ر000مبلغ حدوداَ  :مناقصهضمانت نامه شركت در  –

 .(زمان ارائه آن متعاقبا اعالم خواهد گرديد و ارائه ضمانت نامه در اين مرحله نیاز نبوده و مبلغ نهايي ضمانت نامهتوضیح مهم : ) 

  06/02/1401 مورخ شنبهسه  روز صبح10ساعت حداكثر تا  :آخرين مهلت تحويل مدارك –

  شرايط متقاضي :

 در زمینه مورد نظرید و معتبر سوابق كاری مف داشتن تجربه، دانش ، حسن سابقه و 

 توان مالي ، مديريتي و تجهیزاتي الزم  برای انجام كار داشتن 

   كد اقتصادی و شناسه مليداشتن 

 داشتن گواهي تائید صالحیت ايمني شركت پیمانكاری  

 : مناقصهنحوه شركت در 

با مراجعه بهه  جهت ارزيابي كیفي پیمانكاران از كلیه شركتهای واجد شرايط كه دارای صالحیت و مجوزهای الزم مي باشند دعوت میشود 

نسهبت بهه    فهرم هها و مهدار     -فراخهوان هها    /تأمین كنندگانبخش  WWW.TZORC.IR تبريز  سايت اينترنتي شركت پااليش نفت

شركت كننهدگان از ديهدگاه    فرم معیارهای ارزيابي»و  ( «2دفترچه شماره گران )اسناد استعالم ارزيابي كیفي مناقصه »دريافت و تكمیل 

HSE فرم  پیوستي( شمارهHSE-QR-132 »)،به دفتر امور حقوقي و قراردادههای   اقدام و همراه با تقاضای كتبي خود در مهلت مذكور

دفتهر چهه   اعالم آمهادگي و خهود    تنها نامه تاكید مي گرددتسلیم نمايند.  دومپااليش نفت تبريز واقع در ساختمان مركزی طبقه  شركت

آخرين آگههي تعیهین صهاحبان امضها       اساسنامه ،آگهي تاسیس،)ساير مدار  شامل اسناد شركت  ارائه شده و به صورت كتبي 2شماره 

مدار  مربهو  بهه   و  (مجوز فعالیت از مراجع ذيصالح وپروانه كسب مجاز شركت ،آخرين آگهي تغییرات ، كد اقتصادی ، شناسه ملي، 

رزومه شركت، سوابق ) 2مندرج در دفترچه شماره  مطابق جداول مدار  مربو  به ارزيابي كیفيپیوستها و  و EHSارزيابي از ديدگاه 

 اعتبهاری و كاری مرتبط، رضايتنامه های كتبي و حسن سوابق، گواهي نامه های مربوطه از مراجع ذيصالح ، مدار  دال بر توانايي مالي و 

)بصهورت فايهل    حاوی تصاوير اسكن شهده  CDبه صورت توسط صاحبان امضای مجاز پیمانكار مهر و امضا  شده باشند همه فقط  كه(... 

بديهي است ارائه اسناد و مدار  مذكور هیچگونه حقي را برای ارسال كنندگان مدار  ايجاد نخواههد كهرد و    ارائه گردد. بندی مجزا(

سي اسناد و مدار  در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي خود از شهركتهای واجهد شهرايط جههت     شركت پااليش نفت تبريز پس از برر

  شركت در مناقصات آتي پروژه فوق الذكر ، دعوت به عمل خواهدآورد.

 (كپي برابر اصل نمودن مدار  در اين مرحله نیاز نمي باشد)

دورنگهار    041-21148252و   041 –21148350امور حقوقي و قراردادهها   متقاضیان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 

 پرونده: حقي فام( انكارشناس)تماس حاصل فرمايند. ( 041.-21148351)تائید فكس :  34205792-041

 اداره امور حقوقي و قراردادها(  -5197133111كد پستي  -4156صندوق پستي -شركت پااليش نفت تبريز -جاده تبريز آذرشهر 5كیلومتر -)آدرس پستي: تبريز
 

http://www.tzorc.ir/


 

 

 

 HSEمعيارهاي ارزيابي شركت كنندگان درمناقصه از ديدگاه 

 

 

 HSE-QR-132 : شماره فرم

 :تاريخ 

 

 

 امتياز     60 : در مرحله شركت در مناقصه  HSEحداقل امتياز مورد نياز جهت اخذ تائيديه 

                            : تاريخ ارزيابي                                                                                          :      عنوان قرارداد

 : كنندگان در ارزيابيشركت 

 امتياز موضوع رديف
 شركت پيمانكاري

    

     الزام تائيد صالحيت ايمني شركت پيمانكار 

     HSE-MS   20سيستم مديريت  استقرار و   گواهينامه سيستم هاي مديريتي  1

     HSE 20سوابق كاري مثبت در زمينه  2

     10 پرسنل HSE ارائه گواهينامه هاي آموزشي  3

     HSE 10نمودار سازماني مناسب با عملكرد  4

     10 داشتن سابقه فعاليت در صنعت نفت و آشنايي با ريسكهاي صنعت 5

     10 ارائه مستندات درخصوص تشكيل كميته حفاظت فني  6

     10 ارائه برنامه مدون در خصوص مديريت ريسك 7

     HSE 5 ارائه تقديرنامه و جوائز در حوزه   8

     5 و ارائه اسناد مثبته درخصوص اقدامات شاخص HSEتوانمندي در حوزه  9

     100 نتيجه ارزيابي


