
  

  سمه تعالیب

  شناسایی پیمانکار آگهی       

  1401-م- 13 شماره  مناقصه 

و سـاختمان  مرکز مـدیریت بحـران ،نشانی جدیداحداث ایستگاه آتش  « شرکت پاالیش نفت تبریـز در نظـر دارد

  . واجد شرایط واگذار نماید پیمانکارمناقصه عمومی به برگزاري با شرایط و مشخصات کلی زیر از طریق  را خود  » بهداري

  مشخصات مناقصه :   -1

 و ساختمان بهداري مرکز مدیریت بحران ،نشانی جدیداحداث ایستگاه آتش : خالصه شرح کار  1-1

  شمسی دو سال   مدت زمان انجام کلیه مراحل پروژه:   1-2

 ریال 000/000/000/700 برآورد تقریبی اولیه :  1-3

 .نامه شرکت در مناقصه، اعالم خواهد شد دعوت از طریقبه مناقصه گران حائز شرایط در مرحله دوم و   تضمین شرکت درمناقصه:  1-4

 شرایط متقاضی : -2

 

 بخش ابنیه) 3و2و1و  باالتر ( 3دارا بودن رتبه پیمانکاري 

  در زمینه مورد نظرسابقه اجرایی) و دانش  (داشتن تجربه  مجوزهاي الزم از مراجع ذیربطدارا بودن 

  معتبرکد اقتصادي مدارك مثبته شخصیت حقوقی و   توان مالی

  

 نحوه شرکت در مناقصه :  -3

نامه اعالم آید ، دعوت به عمل می واجد شرایط که داراي صالحیت الزم بوده و آمادگی انجام کارهاي مذکور را دارند از کلیه شرکتهاي

صرفا در داخل ارسال نموده و سپس مدارك را طبق بندهاي زیر تکمیل و  041- 34205792اره مخود را از طریق فکس به ش آمادگی

    تسلیم نمایند. امور حقوقیو قراردادهاي پاالیش نفت تبریز، به دفتر  12/03/1401حداکثر تا  تاریخ  )CD( لوح فشرده

، آخرین  ، آخرین آگهی تعیین صاحبان امضاء شرکت ، آگهی تاسیس فایل الکترونیکی (اسکن) اسناد شرکتی از قبیل اساسنامه  3-1

  ، تائیدیه شناسه ملی و مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح  ، کاربرگ کد اقتصادي آگهی تغییرات

  : ) صاحبان امضاء مجاز شرکتمهر و امضاء شده توسط  (اسکن مدارك مربوط به ارزیابی کیفی  3-2

نامه صالحیت هاي کتبی و حسن سوابق، گواهی، رضایتنامه (در حجم کاري مورد تقاضا)رزومه شرکت، سوابق کاري مرتبط این مدارك عبارتند از : 

  )HSEمعیارهاي ارزیابی شرکت کنندگان درمناقصه از دیدگاه بر اساس  (پیمانکاران  HSEصالحیت  مدارك  پیمانکاري، مدارك دال بر توانایی مالی و اعتباري ،

 تکمیل شده  4اسکن دفترچه شماره    3-3

 و ارسال مدارك مربوطه 12تکمیل فرمهاي شماره  3-4

) اسناد استعالم ارزیابی کیفی 4دفترچه شماره («و دریافت  WWW.TZORC.IRمراجعه به وبسایت شرکت پاالیش نفت تبریز به آدرس 

      ، فرم ها و مدارك ←  تامین کنندگان←از قسمت :   »گرانمناقصه

  را تا تاریخ فوق الذکر به این امور ارسال نمایند.  فوقحاوي موارد بندهاي )  CDشرکتها بایستی لوح فشرده ( 

مدارك مذکور هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت پاالیش نفت تبریز پس از بررسی اسناد و بدیهی است ارائه 

 عمل خواهداز شرکت هاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بهاسناد و مدارك در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود 

   آورد.

  

                                                                                                                                                     

  )عام(سهامی ز شرکت پاالیش نفت تبری
 

  شرکت پاالیش نفت تبریز

  آذرشهر . بلوار پاالیشگاه . اداره امور حقوقی و قراردادها-جاده تبریز 5ر آدرس : تبریز . کیلومت

  WWW.TZORC.IRوبسایت :      041- 34205570-85تلفن  :             5184956676کد پستی :  

  041-34205792فکس :     041- 21148351:  تایید فکس تلفن:       اداره امور حقوقی و قراردادها 

 041- 21148349تلفن :   رخشانی کیاکارشناس پرونده : آقاي 



                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       

  

  

  امتیاز     60در مرحله شرکت در مناقصه :   HSEحداقل امتیاز مورد نیاز جهت اخذ تائیدیه 

  خواهد بود. HSEQها و اسناد ارسالی براساس نظر کمیته ارزیابی تائیدیه نهایی گواهینامه

  



  
  "و ساختمان بهداري بحران مرکز مدیریت ،نشانی جدیداحداث ایستگاه آتش "اسناد مناقصه 
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  )دوازده(فرم شماره  

  جدول ارزیابی پیمانکاران

  و ساختمان بهداري مرکز مدیریت بحران ،نشانی جدیداحداث ایستگاه آتش مربوط به مناقصه:

، بـراي بررسـی ج -12تـا  الـف -12هـاي شـماره بـه پیمانکـاران، الزم اسـت فـرمجهت امکان امتیـازدهی 

ــرم ــه و ف ــاي شــماره اولی ــا  1-12ه ــردد. ( 7-12ت ــه گ ــل و ارائ ــاران، تکمی ــرم،  11توســط پیمانک ــره ف   فق

  باشد).به پیوست می

  جدول ارزیابی پیمانکاران -12فرم شماره 

  ردیف
  مشخصات پیمانکار                    

  مراحل ارزیابی
  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...

              بررسی اولیه  1

              الف -12فرم   1-1

              ب -12فرم   1-2

              ج -12فرم   1-3

              نتیجه بررسی اولیه  2

فـرم فــوق کامـل تحویـل شـده باشـد، نتیجـه بررســی اولیـه مثبـت خواهـد بـود وگرنــه  3درصـورتی کـه هـر توضـیح: 

  پیمانکار در ادامه مناقصه مشارکت نخواهد داشت.

3  
بررسی نهایی جداول معیارها و 

  سنجش امتیازات
  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...  شرکت...

              1-12امتیاز مربوط به فرم   3-1

             2-12مربوط به فرم امتیاز   3-2

             3-12امتیاز مربوط به فرم   3-3

             4-12امتیاز مربوط به فرم   3-4

             5-12امتیاز مربوط به فرم   3-5

             1-6-12امتیاز مربوط به فرم   3-6

             2-6-12امتیاز مربوط به فرم   3-7

             7-12امتیاز مربوط به فرم   3-8

              امتیاز اخذ شدهجمع   4

              نهایی نتیجه ارزیابی  5

  :کمیسیون مناقصهمشخصات و امضاي اعضاي 
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  اطالعات عمومی شرکت -الف-12فرم شماره 

  نام شرکت داوطلب:

  نشانی دفتر مرکزي شرکت:

  

  نشانی شعبه شرکت:

  

  شماره تلفن دفتر مرکزي:

  

  شماره تلفن شعبه شرکت:

  

  نام مدیرعامل:

  فاکس دفتر مرکزي:شماره 

  

  شماره فاکس شعبه شرکت:

  

  محل ثبت شرکت:

  پست الکترونیک دفتر مرکزي:

  

  پست الکترونیک شعبه شرکت:

  

  تاریخ و شماره ثبت شرکت:

  در صورتی که دفتر مرکزي و شعبه شرکت، یکی است، فقط نشانی و مشخصات دفتر مرکزي تکمیل شود. *

 

  اطالعات مربوط به صاحبان سهام

  رشته تحصیلی  سمت  درصد سهام  خانوادگینام و نام  ردیف
سال فراغت از 

  تحصیل

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

مدیره و صاحبان امضاي ارائه تصویر مصدق اساسنامه، تصویر آخرین آگهی معتبر روزنامه رسمی در خصوص اعضاي هیأت *

 مجاز ضروري است.
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  مدیرهاسامی اعضاء هیأت -ب-12شماره فرم 

  مدرك تحصیلی  سمت  خانوادگینام و نام  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

جلسه مجمع عمومی شرکت با مهر و امضاء مجاز و تصویر روزنامه رسمی که آخرین تغییرات شرکت در تصویر آخرین صورت *

  آن ذکر شده باشد، ارائه شود.

  

  بنديوضعیت تشخیص صالحیت و رتبه -ج-12شماره  فرم

  عنوان شرکت کننده:

  تاریخ آخرین احراز صالحیت:

  کد احراز صالحیت:

  تشخیص صالحیت شده: پایهو  رشته

  حداکثر ظرفیت در رشته فوق:

  تعداد کار مجاز:

  تعداد کارهاي در دست اجرا:

  ظرفیت موجود:

  

  

  

  



  
  "و ساختمان بهداري بحران مرکز مدیریت ،نشانی جدیداحداث ایستگاه آتش "اسناد مناقصه 

  ضوابط حاکم بر مناقصه جلد اول: 

 

48 

 

  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 20(سابقه اجرایی) پیمانکار (تجربه  -1-12فرم شماره 

  درصد)  40شرح کارهاي مشابه یا مرتبط انجام شده یا در حال اجرا (با پیشرفت فیزیکی حداقل 

  ردیف
شرح 

  پروژه

  مبلغ پیمان

تاریخ   (میلیون ریال)

  شروع

مدت 

  پیمان

  (ماه)

  تاریخ 

تحویل 

  موقت

نام 

  مشاور

نام 

  کارفرما

  دوره 

مبناي 

  قراردادي  پیمان
تعدیل 

  یافته

                    

                    

                    

                    

  ................. امتیاز  امتیاز کسب شده

  

  توضیح:

  هر یک از موارد زیر ضمیمه همین فرم گردد:

 هاي مندرج در جدول فوق.نامه براي هر مورد از پروژهتصویر کلیه صفحات موافقت -

 هاي فوق.فهارس بهاي منضم به پیمان براي هر یک از پروژههاي خالصه مالی برگ -

  جلسه مصوب تحویل موقت یا قطعی براي کارهاي پایان یافته.تصویر صورت -

  کـار مشـابه بـا حجـم معـادل یـا بیشـتر از موضـوع مناقصـه توسـط پیمانکـار  4احراز حداکثر امتیاز در صورتی اسـت کـه  *

  اجرا شده باشد.
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 15حسن سابقه در کارهاي قبلی ( -2-12فرم شماره 

داقل حبراي تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهاي قبلی، پیمانکار باید نتایج ارزیابی کارفرمایان کارهاي قبلی را 

همراه با اطالعات الزم مربوط به هر پیمان به شرح زیر درج و ضمیمه نماید (براي هر پیمان پیمان  5براي 

  شود). یک فرم تکمیل

  شرح پیمان:

  نام و نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاه کارفرمایی:

  مبلغ و تاریخ پیمان:

  نام و نشانی دستگاه نظارت (مشاور):

  توضیحات الزم:

  .............. امتیاز  امتیاز کسب شده

  

  توضیح:

نسـبت بـه مـواردي ماننـد کیفیـت کـار، کفایـت کـادر  پیمانکار در کارهـاي قبلـی،میانگین امتیاز ارزیابی  

مـالك تعیـین امتیـاز خواهـد بـود. ارائـه فـرم تکمیـل شـده ارزیـابی یـا  ،بنـدي پـروژهرعایت زمـان و فنی

هـاي اجرایـی بـراي مـوارد فـوق جهـت نامـه از طـرف دسـتگاهنامـه، تقدیرنامـه و یـا تشـویقتصویر رضایت

  الزامی است. ،کسب امتیاز
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  هاي انجام شدهارزیابی کارفرمایان قبلی از پروژه -1-2-12شماره فرم 

  .................................................................. در پروژه ........................................ استعالم نحوه عملکرد شرکتموضوع: 

و  مرکـز مـدیریت بحـران، نشـانی جدیـدایسـتگاه آتـشاحـداث "مناقصـه  کمیسیوناحتراماً نظر به آن که 

ــداري ــاختمان به ــرکت را در "س ــن ش ــرد ای ــوه عملک ــر دارد نح ــروژه............................ در نظ .........، ................پ

ارزیــابی نمایــد، خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد فــرم زیــر درخصــوص عملکــرد ایــن شــرکت در پــروژه 

  و گواهی گردد.یاد شده، تکمیل 

  با تقدیم احترام                                                                                                                                       

  ............شرکت .                                                                                                                                       

 )ء(مهر و امضا                                                                                                                                        

 

 

  ارزیابی کارفرما از پروژه اجرا شده:

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  

          کیفیت کار پیمانکار در اجراي عملیات -1

          کفایت کادر فنی تخصیص یافته و فعال در طول پروژه -2

          میزان پایبندي و تعهد پیمانکار به برنامه زمانی و مدت پیمان -3

                                                                                                                                       

  

 )ء(مهر و امضا                                                                                                                                        

 

 

  توضیح:

هــاي انجــام شــده مــورد رضــایت کارفرمایــان قبلــی، فــرم فــوق را پیمانکــار موظــف اســت بــراي پــروژه -1

 گواهی کارفرماي مربوطه برساند.تکمیل و به 

  خواهد بود. 2-12این فرم به عنوان بخشی از مستندات موضوع جدول  -2
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 15سال گذشته ( 5توان مالی در  -3-12فرم شماره 

 توضیح:

  ارائـــه مســـتندات مربـــوط بـــه پرداخـــت مالیـــات و یـــا بیمـــه تـــأمین اجتمـــاعی بـــه صـــورت قطعـــی یـــا  -

  ، الزامی است.2و  1سال گذشته جهت کسب امتیاز ردیف  5الحساب طی علی

هــاي وضــعیتبــه میــزان درآمــد ناخــالص ســاالنه، شــامل ارائــه مســتندات بــه صــورتارائــه مســتندات مربــوط  -

 الزامی است. 3قطعی یا موقت جهت کسب امتیاز ردیف 

هـا هـاي ثابـت، شـامل ارائـه اظهارنامـه مالیـاتی یـا گـواهی بیمـه دارایـیارائه مستندات مربوط به میـزان دارایـی -

  امی است.الز 4و یا دفاتر قانونی جهت کسب امتیاز ردیف 

داشتن نامه تأییدیه اعتبـار از سـوي بانـک و یـا مؤسسـات اعتبـاري معتبـر تـا سـقف مبلـغ موضـوع مناقصـه بـا  -

الزامـی اســت (ارائــه تأییدیـه نامــه بانـک از طــرف سرپرســتی  5ذکـر ســمت و نـام جهــت کســب امتیـاز ردیــف 

 شعب استان مربوطه الزامی است).

 مبناي محاسبه امتیاز این معیار خواهد بود. ،فوق 4 تا 1هاي یفباالترین امتیاز کسب شده از هر یک از رد -

نمایـد تکمیـل و مـدارك آن بایستی یکـی از پـنج مـورد فـوق را کـه بیشـترین امتیـاز را کسـب مـیپیمانکار می -

  را ارائه کند.

  

  

  

  شرح  ردیف
  1395سال 

  (میلیون ریال)

  1396سال 

  (میلیون ریال)

  1397سال 

  (میلیون ریال)

  1398سال 

  (میلیون ریال)

  1399سال 

  (میلیون ریال)

            سال گذشته. 5هاي پرداختی طی میزان مالیات  1

2  
میــزان پرداخــت بیمــه تــأمین اجتمــاعی 

  الحساب.قطعی یا علی
  

      
  

            سال گذشته. 5درآمد ناخالص   3

            سال گذشته. 5هاي ثابت مجموع دارایی  4

5  
داشــتن نامــه اعتبــار از ســوي بانــک یــا 

  اعتباري معتبر.مؤسسات مالی و 
  

      
  

            جمع کل (میلیون ریال)

  .............. امتیاز  امتیاز کسب شده
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  امتیاز) 20توان تجهیزاتی( -4-12فرم شماره 

 توضیح:

 الزامی است. ،آالت براي کسب امتیاز مربوطهارائه مستندات مالکیت ماشین -

ــأمین مــیامتیــاز ماشــین - ــه اجــارهآالتــی کــه از طریــق اجــاره ت آالت حــاوي نامــه ماشــینشــود، در صــورت ارائ

مشخصــات کامــل قــرارداد اجــاره (مشخصــات دســتگاه، اســامی اجــاره دهنــده و اجــاره گیرنــده و مبلــغ اجــاره)، 

 گردد.آالت تحت مالکیت منظور میدرصد امتیاز ماشین 40معادل 

جدول فوق، با فـرض تـأمین بـتن مـورد نیـاز پـروژه از بچینـگ پالنـت خـارج از محـل اجـراي پـروژه (کارخانـه  -

  ده) تنظیم گردیده است.بتن آما

  آالت و تجهیزاتنام ماشین  ردیف
  تعداد 

  مورد نیاز

  امتیاز 

  هر دستگاه

  مشخصات  تعداد

  شماره  نوع  مازاد  مالکیت

          0,500  1  بیل مکانیکی چرخ زنجیري/ الستیکی.  1

          0,500  2  چرخ. کامیون کمپرسی ده  2

          0,500  1  تریلی با کفی.  3

          1,000  1  لودر چرخ الستیکی.  4

          1,000  1  تنی. 25دار  جرثقیل کابین  5

          1,000  2  مترمکعبی. 8تراك میکسر   6

          0,750  1  بتن.پمپ   7

          0,750  1  گریدر.  8

          1,250  2  غلطک خودروي صاف.  9

          1,250  12  .12×  3کانکس   10

          0,125  1  دار.تراکتور جفت دیفرانسیل بیل  11

          0,500  1  دامپر.  12

          0,250  1  دیزل ژنراتور.  13

          0,500  1+1  برداري و توتال.دوربین نقشه  14

          0,500  1  بوس / ون.مینی  15

          0,500  2+2  خودروي سواري و وانت.  16

          0,500  2  رکتی فایر.  17

          0,250  1  خم کن برقی. -قیچی  18

          0,250  2  پمپ آب.  19

          0,500  2  ویبراتور بنزینی.  20

          0,250  1+1  تانکر سوخت و آب.  21

          0,005  300  قالب فلزي.  22

  .............. امتیاز  امتیاز کسب شده  20جمع امتیاز 
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 10بومی بودن پیمانکار( -5-12فرم شماره 

  امتیاز تخصیصی  موقعیت پیمانکار  ردیف

  10  شرقیآذربایجانداراي شرکت ثبت شده در تهران یا   1

  5  شرقیآذربایجانتهران یا شرکت ثبت شده در غیر از داراي   2

  10  حداکثر امتیاز  3

  .............. امتیاز  امتیاز کسب شده

  

 توضیح:

شـرقی بـوده و همچنـین در شـهر تبریـز هـا در اسـتان تهـران یـا آذربایجـانبه پیمانکـارانی کـه محـل ثبـت آن -

 .دفتر فعال داشته باشند، امتیاز کامل تعلق خواهد گرفت

ــت آن - ــل ثب ــه مح ــارانی ک ــه پیمانک ــانب ــا آذربایج ــران ی ــتان ته ــر از اس ــه غی ــا ب ــی داراي ه ــوده ول ــرقی ب   ش

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت %50باشند، دفتر محلی در شهر تبریز می

شـرقی بـوده و داراي دفتـر محلـی هـا بـه غیـر از اسـتان تهـران یـا آذربایجـانبه پیمانکارانی کـه محـل ثبـت آن -

 .ي از این بخش تعلق نخواهد گرفتهیچ امتیازدر شهر تبریز نیستند، 
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  

  امتیاز) 10ریزي (توان فنی و برنامه -1-6-12شماره فرم 

  امتیاز) 6کفایت کارکنان کلیدي (

  خانوادگینام و نام  کارکنان کلیدي (سمت)  ردیف
  حداقل مدرك در 

  رشته تحصیلی

سابقه کار 

  (سال)
  امتیاز

  1,50  20  لیسانس عمران    مدیر پروژه  1

  1,00  15  لیسانس عمران    رئیس کارگاه  2

  0,25  8-10  لیسانس عمران    اجرامهندس   3

  0,25  5-10  فوق دیپلم عمران    تکنسین اجرا  4

  0,25  5-10  لیسانس عمران    بردارنقشه  5

  0,75  15  لیسانس عمران    مدیر دفتر فنی و طراحی  6

  0,25  10-15  لیسانس عمران    محاسب و مترور  7

  0,25  10-15  لیسانس برق    کارشناس تأسیسات برقی  8

  0,25  10-15  لیسانس مکانیک    تأسیسات مکانیکیکارشناس   9

  0,50  5-10  لیسانس مرتبط     HSEمسئول   10

  0,25  5-10  لیسانس مرتبط    مسئول کنترل پروزه  11

  0,25  8-10  لیسانس عمران    مهندس ناظر  12

  0,25  5-10  فوق دیپلم عمران    تکنسین امور نظارت  13

  .............. امتیاز  امتیاز کسب شده

  

 توضیح:

 ارائه تصویر مدرك تحصیلی و لیست بیمه کارکنان کلیدي، الزامی است. -

 خواهد بود. 6برابر با  1-6-12جمع امتیازات قسمت  -
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 10ریزي (توان فنی و برنامه -2-6-12فرم شماره 

  امتیاز) 4ریزي و کنترل پروژه (توان برنامه
  

  شرح پروژه  تعداد
  مبلغ پیمان  کارفرما

  (میلیون ریال)

مدت تأخیر   تاریخ شروع

  مجاز

مدت تأخیر 

  تاریخ خاتمه  مشاور  غیرمجاز

1              

2              

3              

4              

  

 توضیح:

شود که در سوابق پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون در صورتی احراز می 2-6-12حداکثر امتیاز مربوط به قسمت  -

 باشد. ، موجودپروژهتأخیر غیرمجاز و سیستم مدیریت 

 خواهد بود. 4 با برابر 2-6-12جمع امتیازات قسمت  -

 .، ارائه گرددهاي فوقنامه براي هر مورد از پروژهتصویر کلیه صفحات موافقت -

 .ارائه گرددنامه ابالغ آن از سوي کارفرما  و جلسه مصوب تحویل موقتتصویر صورت -

 .، ارائه گرددهاي فوقتصویر ابالغ رسمی بررسی نهایی تأخیرات پروژه -

  .هاي مدیریت پروژه، ارائه گرددمستندات مربوط به سیستم -
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  شرکت پاالیش نفت تبریز

  

  امتیاز) 10سابقه کار در پاالیشگاه تبریز ( -7-12فرم شماره 

 و براي تعیین امتیاز سابقه کار در پاالیشگاه تبریز، پیمانکار باید اطالعات زیر را همراه مدارك خواسته شده به هر پیمان درج

  ضمیمه نماید.

  شرح پیمان:

  مبلغ و مدت اولیه پیمان:

  نام و نشانی دستگاه نظارت (مشاور):

  وضعیت قطعی و مدت نهایی پیمان:مبلغ صورت

  دالیل تأخیر در صورت وجود:

ی موقت و قطعجلسه تحویل وضعیت و تعدیل تأیید شده، صورتارائه مدارك مربوط به قرارداد اولیه، ابالغ شروع کار، صورت *

  نامه از کارفرما به پیوست، الزامی است.و در صورت وجود، رضایت
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