
 

 سمه تعاليب

 شناسايي پيمانكار آگهي  
 1401-م- 16 شماره  مناقصه 

با شرايط و  را خود  «ی سراسر یو پخش از شبكه ها ايروغن موتور آر يغاتيتبل زريساخت ت  »شركت پااليش نفت تبريز در نظر دارد

 . واجد شرايط واگذار نمايد پيمانكارانمناقصه عمومي به برگزاري مشخصات كلي زير از طريق 

 مشخصات مناقصه :   -1

صدا و سیما با هدف شناساندن  یسراسر یو پخش از شبکه ها ایروغن موتور آر یغاتیتبل زریتو پخش ساخت »   : خالصه شرح كار 

 .با برند آریا... شرکت پاالیش نفت تبریز روغن موتور تولیدی

 الير 000/000/000/50برآورد تقريبي اوليه :  1-1

  ماه 3   مدت زمان انجام كليه مراحل پروژه:   1-2

 شركت در مناقصه، اعالم خواهد شد. نامه دعوت از طريقدر مرحله دوم و به مناقصه گران حائز شرايط   تضمين شركت درمناقصه:  1-3

 شرايط متقاضي : -2

 

 در زمينه مورد نظرسابقه اجرايي( و دانش  )داشتن تجربه مجوزهاي الزم از مراجع ذيربطدارا بودن 

 معتبركد اقتصادي مدارك مثبته شخصيت حقوقي و  توان مالي

 

 نحوه شركت در مناقصه :  -3

نامه اعالم آيد ، دعوت به عمل مي واجد شرايط كه داراي صالحيت الزم بوده و آمادگي انجام كارهاي مذكور را دارند از كليه شركتهاي

صرفا در ارسال نموده و سپس  مدارك را طبق بندهاي زير تكميل و  041-34205792اره مخود را از طريق فكس به ش آمادگي

   تسليم نمايند. امور حقوقي و قراردادهاي پااليش نفت تبريز، به دفتر  18/04/1401حداكثر تا  تاريخ  (CD) داخل لوح فشرده

، آخرين  ، آخرين آگهي تعيين صاحبان امضاء شركت ، آگهي تاسيس فايل الكترونيكي )اسكن( اسناد شركتي از قبيل اساسنامه  3-1

 ، تائيديه شناسه ملي و مجوز فعاليت از مراجع ذيصالح  ، كاربرگ كد اقتصادي آگهي تغييرات

 : ( صاحبان امضاء مجاز شركت مهر و امضاء شده توسط )اسكن مدارك مربوط به ارزيابي كيفي   3-2

نامه صالحيت های كتبي و حسن سوابق، گواهي، رضايتنامه )در حجم كاری مورد تقاضا(رزومه شركت، سوابق كاری مرتبط اين مدارك عبارتند از : 

 (HSEمعيارهای ارزيابي شركت كنندگان درمناقصه از ديدگاه بر اساس  )پيمانكاران  HSEصالحيت  مدارك  پيمانكاری، مدارك دال بر توانايي مالي و اعتباری ،

 تكميل شده  2اسكن دفترچه شماره   3-3

( اسناد استعالم ارزيابي كيفي 2دفترچه شماره )»و دريافت   www.TZORC.irمراجعه به وبسايت شركت پااليش نفت تبريز به آدرس 

 ،     فراخوان ←  تامين كنندگان←از قسمت :   «گرانمناقصه

 را تا تاريخ فوق الذكر به اين امور ارسال نمايند.  فوقحاوی موارد بندهای (  CDشركتها بايستي لوح فشرده ) 

مدارك مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و شركت پااليش نفت تبريز پس از بررسي اسناد و بديهي است ارائه 

عملل خواهلد   از شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بهاسناد و مدارك در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي خود 

  . آورد

 و امور بين الملل روابط عمومي                                                                                                                                                   

    شركت پااليش نفت تبريز                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 (عام)سهامي ز شركت پااليش نفت تبري
 

 شركت پااليش نفت تبريز

 آذرشهر . بلوار پااليشگاه . اداره امور حقوقي و قراردادها-جاده تبريز 5آدرس : تبريز . كيلومتر 

 www.Tzorc.irوبسايت :     041-34205570-85تلفن  :             5184956676كد پستي :  

 041-34205792فكس :     041-21148350تلفن : :       اداره امور حقوقي و قراردادها 

 041-35421148تلفن :   گندميكارشناس پرونده : آقاي 



  

 

 

 

 

 HSEمعيارهای ارزيابي شركت كنندگان درمناقصه از ديدگاه 
 

 

 HSE-QR-132 : شماره فرم

 تاريخ :

 

 

 

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

 خواهد بود. HSEQها و اسناد ارسالي براساس نظر كميته ارزيابي تائيديه نهايي گواهينامه

 

 

 

                            : تاريخ ارزيابي                                                                                           :      عنوان قرارداد

 : شركت كنندگان در ارزيابي

ف
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 موضوع
شركت  امتياز

      كل جزء پيمانكاری
      الزام الزام تائيد صالحيت ايمني شركت پيمانكار 1

  سيستم هاي مديريتي  هاي گواهينامه 2

 ISO 9001گواهينامه 

 ISO 14001گواهينامه 

 OHSAS 18001گواهينامه 

 HSE-MSگواهينامه مديريت 

4 

4 

4 

8 

20 

     

      15 5 هر قرارداد مرتبط ءبه ازا در پروژه هاي قبلي HSE   حسن انجام كار از اداره 3

 پرسنل HSEارائه گواهينامه هاي آموزشي   4

 ارائه گواهي آموزشي در سطح مديران

ارائه سوابق روش كار و تقويم آموزشي به همراه 

 مستندات 

 ارائه گواهي آموزشي در سطح كاركنان

2 

5 

3 
10 

     

 HSEنمودار سازماني مناسب با عملكرد  5
 HSEداشتن چارت سازماني 

 در چارت سازماني مديريتداشتن نفر مرتبط  صرفاً 

10 

6 
10 

     

داشتن سابقه فعاليت در صنعت نفت و آشنايي با ريسكهاي  6

 صنعت
      10 5 هر سابقه مرتبط

      10 5 ارائه صورتجلسات مربوطه براي هر پروژه ارائه مستندات درخصوص تشكيل كميته حفاظت فني 7

 ارائه برنامه مدون در خصوص مديريت ريسك 8
هاي مربوط به مديريت ارائه برنامه و روش كار و فرم

 ريسك

 ارائه مستندات اجرايي در هر پروژه

11 

2 15 

     

9 
 و ارائه اسناد مثبته HSE ارائه تقديرنامه و جوائز در حوزه  

 در خصوص اقدامات شاخص 
 10 10 امتياز 2به ازاي هر مورد مرتبط 

     

      100  نتيجه ارزيابي

 :HSEQ نماينده   امضاء


