استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  1از 11

اطالعات كلی مناقصه گزار:

تهيه و تدوين :كارگروه كارشناسی فنی بازرگانی پژوهشگاه صنعت نفت

نام :پژوهشگاه صنعت نفت

شماره مناقصهRIPI-T-9703730 :

نشانی :بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادي ،كد پستی  15841-11111صندوق پستی 15114-111
موضوع مناقصه :خريد دستگاه اندازه گیری شاخص ژالتین روغن موتور به همراه متعلقات

تلفن 58848185 :فاكس 55114141

شدهاستعالمارزيابيكیفيميبايستبهانضماممداركدرخواستشدهايناستعالموفراخوانارزيابيكیفيدرموعدمقرر(ذكرشدهدرآگهيروزنامه)بهآدرسواحدتامینوعملیات


هایتکمیل

برگه
چندگانهدر
مداركدرخواستشدهدرجدولهای 

شدهاستعالمارزيابيكیفي،مداركومستنداتموردنیازرابهصورتمنظموجداگانهوبهترتیب


هایتکمیل
فوقالذكرارسالگردد .
برگه
كاالبهنشاني 
يافتشوند،ترتیباثردادهنميشود.

يكپوشهقراردهند.بديهياستبهمداركيكهناقصبودهياخارجازوقتمقرردر
*اين جدول توسط تامین كننده تكمیل شود*

اطالعات كلی تامين كننده:
شمارهثبتشركت:


نامشركت:
موضوعفعالیتشركت(طبقاساسنامه):
نشانياينترنتي:
نشانيشركت:شناسهملي:
اسمصاحب/صاحبانامضاءمجاز:
نامپدر:
نامونامخانوادگيمديرعامل:
تلفنهمراه(مهم):
كدملي:



تاريخومحلثبتشركت:

پستالکترونیك:


تاريخومحلتولد:
شمارهشناسنامه:
رشتهتحصیلي:
مدركتحصیلي

تلفن:

كداقتصادی:


محلصدور:

همچنینارائهتصويركارتمليوشناسنامهمديرعاملضروریميباشد.تمامي

تذكر:ارائهتصويراساسنامه،آگهيتغییراتشركتدرروزنامهرسميبههمراهشناسهمليوكداقتصادیالزامياست.
برگههایاستعالمارزيابيكیفيبههمراهمداركارساليشركتبايدبهامضاءصاحب/صاحبانمجازطبقاساسنامهوآگهيآخرينتغییراتومهرشركترساندهشودوياگواهيدفترخانهرسميارائه

گردد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  2از 11

معيارهاي ارزيابی كيفی تامين كننده (سازنده /فروشنده)
بر اساس ماده  85آييننامه اجرايی بند ج ماده  18قانون برگزاري مناقصات ،ارزيابی كيفی تامين كنندگان صورت میپذيرد.
*اين جدول توسطپژوهشگاه صنعت نفت تكمیل مي گردد*

امتياز كسب شده ()A
شرح معيارها

رديف

حداكثر امتياز B

از معيارهاي  1تا 1
(اين امتياز از 111
محاسبه می گردد)

مالحظات امتيازات از جداول و
مدارك ذيل استخراج
میگردد.

1

توان مالی

81

معيار شماره 1

8

داشتن تجربه ،دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه

11

معيار شماره 8

1

ارزيابی مشتريان قبلی ،حسن شهرت و سابقه كار

81

معيار شماره 1

جمع

111

امتياز كسبشده نهايی
AB/100

تذكر  :1در خاتمه مناقصه گر اعالم مینمايد كه اظهارات و اطالعات مندرج در فرمهاي استعالم ارزيابی كيفی تامين كنندگان از هر لحاظ صحيح بوده و متعهد میشود كه تمام مدارك الزم را ارائه نمايد.
تذكر  :8مناقصه گر اعالم مینمايد كه تكميل و ارائه اين فرمها و مدارك مربوط هيچگونه حق يا تعهدي در خصوص شركت در مناقصه براي دستگاه مناقصه گزار (پژوهشگاه صنعت نفت) ايجاد نخواهد كرد.
تذكر  :1مناقصه گر تحت هيچ شرايطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار به عمل نخواهد آورد.
تذكر  :5تائيد صالحيت كيفی هر يك از تامين كنندگان منوط به كسب حداقل  55امتياز نهايی در ارزيابی كيفی میباشد.
تذكر  :4درصورتیكه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير موثق و يا ادعاي نادرستی به مناقصه گزار ارائهشده مسئوليتها ي ناشی از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده و طبق مقررات
برخورد خواهد شد ضمن اينكه از ليست شركتكنندگان در مناقصه مذكور حذف خواهد شد و حق شركت در مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت را تا حداقل دو سال نخواهد داشت.
تذكر :1امتياز ارزيابی كيفی كسبشده نهايی ،بهعنوان يكی از معيارهاي ارزيابی فنی بازرگانی حداكثر تا  02امتياز در نظر گرفته خواهد شد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  3از 11

معيار شماره  :1معيار ارزيابی توان مالی
*اين قسمت توسط تامین كننده تكمیل شود*

رديف

مبالغ به ميليون ريال مربوط به سال
شرح

1148

1141

1145

1144

توضيحات

1141
به بعد

امتياز كسب
شده ()A

يكصد برابر ماليات متوسط ساالنه مستند به اسناد
 1مالياتهاي قطعی و علیالحساب پرداختشده

ارائه حداقل يكی از مدارك رديفهاي  1الی 1
اين جدول جهت ارزيابی توان مالی الزامی
است .حداكثر امتياز در صورتی احراز خواهد

بيستوپنج درصد فروش آخرين سال توليد /فروش،
 2مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالی

شد كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل و يا

تائيد شده

كمتر از يكی از مقادير رديفهاي  1الی 1

ده درصد دارايیهاي ثابت ،مستند به اظهارنامه رسمی

باشد ،.در غير اين صورت امتياز توان مالی

 3يا گواهی بيمه دارايیها

بهتناسب كاهش میيابد.

حداكثر اعتباري كه مناقصه گر قادر به اخذ آن از

تاييديه از بانك يا موسسه مالی بابت اين

 4بانكها يا مؤسسات مالی و اعتباري معتبر میباشد

مناقصه خطاب به پژوهشگاه ارسال گردد.



جمع امتياز كسب شده از 111
در خصوص رديف  1جدول فوق :ارائه برگ ماليات قطعی عملكرد سازمان امور مالياتی كشور مربوط به سالهاي مذكور ،ممهور به مهر اداره ماليات و دارائی و مدارك مستند پرداخت
ماليات الزامی است.
در خصوص رديف  8جدول فوق :ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده الزامی میباشد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

صفحه  4از 11

معيار شماره  :8داشتن تجربه ،دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه(قراردادهاي منعقده با مشتريان عمده مرتبط با موضوع مناقصه در پنج سال گذشته سال  1148به بعد)
*اين قسمت توسط تامین كننده تكمیل شود*

رديف

موضوع قرارداد فروش

مبلغ قرارداد
(ميليون ريال)

امتياز
تاريخ فروش

شرح كاالي فروش رفته

نام ،نشانی و مقام مطلع خريدار

تلفن/فاكس خريدار

كسب شده
()A

1
8
1
5
جمع امتيازات كسب شده از 111
 -1بهمنظور كسب حداكثر امتياز اين بخش كارهاي مشابه /مرتبط با باالترين مبلغ ارائه گردد (حداقل چهار كار مشابه/مرتبط در پنج سال گذشته) و براي مبالغ كمتر امتياز آن به تناسب كاهش می يابد.
 -8ارائه تصوير صفحاتی از قراردادهاي منعقده جدول فوق كه مشخصكننده قسمتهاي :طرفين قرارداد ،موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد ،مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد ،الزامی است.
 -1حداكثر امتياز هركار مشابه با موضوع مناقصه  84امتياز و به ازاء  5كار مشابه حداكثر  111امتياز محاسبه می گردد.
 -5حداكثر امتياز هركار نيمه مرتبط  18امتياز و به ازاء  1كار نيمه مرتبط  11امتياز محاسبه می گردد.
 -4تعريف كار مشابه (مرتبط)  :تامين انواع دستگاه هاي تخصصی روغن ها و گريس هاي روان كننده از جمله :
Mini Rotary Viscometer, Gelation Index , Cold Cranking Simulator , TEOST , Rotary Bomb Oxidation Test , TOST(Turbine Oil Oxidation
Stability Test) , Shear Stability , Elemental Analysis , Particle Counter , Oxidation Stability of Lubricating Grease , Evaporation Loss of
Lubricating Oil & Grease
 -1تعريف كار نيمه (مرتبط)  :تامين دستگاه هاي عمومی آزمايشگاه روغن و گريس
 -1ارائه قراردادهاي منعقده از گذشته الزاما بايستی مطابق با جدول تكميل فوق اعالم گرديده و هر قرارداد طبق شماره رديف هاي ياد شده به فرم مذكور الصاق گردد.
 -8كسب حداقل امتياز  51از  111در اين معيار و ارائه حداقل يك كار مشابه (مرتبط) الزامی می باشد .در غير اين صورت مناقصه گر رد صالحيت میگردد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

صفحه  5از 11

معیار شماره  :3ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار

امتياز ارزيابی مشتريان قبلی با توجه به مواردي نظير كيفيت كاال ،عملكرد در دوره بهرهبرداري ،كيفيت خدمات پشتيبانی و انجام بهموقع تعهدات به شرح جدول زير تعيين میگردد.
ميانگين امتياز ارزيابی مشتريان قبلی در حداكثر پنج سال گذشته مالك تعيين امتياز يادشده خواهد بود.
 -1ارائه فرم تكميلشده فوق حداكثر به تعداد  4مورد براي  4سال گذشته (سال  1148به بعد)
 -8امتياز اين معيار به ازاء هر فرم حداكثر  81امتياز و به ازاء  4فرم حداكثر  111امتياز محاسبه می گردد.
 -1در صورت عدم ارائه فرم فوق ارائه گواهی حسن سابقه (رضايت نامه از مشتريان قبلی) قابل قبول و امتياز آن به ازاء هر گواهی  15امتياز و به ازاء  4گواهی  11امتياز محاسبه می
گردد.

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  6از 11

«فرم شماره يك ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار»
اين جدول توسط كارفرما/مشتری قبلي تكمیل شود
نام كارفرما:

آدرس كارفرما:

موضوع قرارداد:

تاريخ انعقاد قرارداد:

مبلغ قرارداد:

تلفن كارفرما:
نحوه امتياز دهی مشتريان قبلی

رديف

عالی()4

معيار امتياز دهی

خوب ()5

ضعيف()1

متوسط ()8

كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهرهبرداری
كيفيت خدمات پشتيباني
انجام بهموقع تعهدات
جمع امتياز محاسبه شده
سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرما/مشتری قبلي):

مهر و امضاء

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

امتياز

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  7از 11

«فرم شماره دو ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار»
اين جدول توسط كارفرما/مشتری قبلي تكمیل شود
نام كارفرما:

آدرس كارفرما:

موضوع قرارداد:

تاريخ انعقاد قرارداد:

مبلغ قرارداد:

تلفن كارفرما:
نحوه امتياز دهی مشتريان قبلی

رديف

عالی()4

معيار امتياز دهی

خوب ()5

ضعيف()1

متوسط ()8

كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهرهبرداری
كيفيت خدمات پشتيباني
انجام بهموقع تعهدات
جمع امتياز محاسبه شده
سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرما/مشتری قبلي):

مهر و امضاء

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

امتياز

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999
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«فرم شماره سه ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار»
اين جدول توسط كارفرما/مشتری قبلي تكمیل شود
نام كارفرما:

آدرس كارفرما:

موضوع قرارداد:

تاريخ انعقاد قرارداد:

مبلغ قرارداد:

تلفن كارفرما:
نحوه امتياز دهی مشتريان قبلی

رديف

عالی()4

معيار امتياز دهی

خوب ()5

متوسط ()8

ضعيف()1

كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهرهبرداری
كيفيت خدمات پشتيباني
انجام بهموقع تعهدات
جمع امتياز محاسبه شده
سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرما/مشتری قبلي):

مهر و امضاء

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

امتياز

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  9از 11

«فرم شماره چهار ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار»
اين جدول توسط كارفرما/مشتری قبلي تكمیل شود
نام كارفرما:

آدرس كارفرما:

موضوع قرارداد:

تاريخ انعقاد قرارداد:

مبلغ قرارداد:

تلفن كارفرما:
نحوه امتياز دهی مشتريان قبلی

رديف

عالی()4

معيار امتياز دهی

خوب ()5

ضعيف()1

متوسط ()8

كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهرهبرداری
كيفيت خدمات پشتيباني
انجام بهموقع تعهدات
جمع امتياز محاسبه شده
سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرما/مشتری قبلي ):

مهر و امضاء

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

امتياز

استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO/TS 29001:2010
OHSAS 18001:2007
ISO 10015:1999

صفحه  11از 11

«فرم شماره پنج ارزيابي مشتريان قبلي ،حسن شهرت و سابقه كار»
اين جدول توسط كارفرما/مشتری قبلي تكمیل شود
نام كارفرما:

آدرس كارفرما:

موضوع قرارداد:

تاريخ انعقاد قرارداد:

مبلغ قرارداد:

تلفن كارفرما:
نحوه امتياز دهی مشتريان قبلی

رديف

عالی()4

معيار امتياز دهی

خوب ()5

ضعيف()1

متوسط ()8

كيفيت كاال
عملكرد در دوره بهرهبرداری
كيفيت خدمات پشتيباني
انجام بهموقع تعهدات
جمع امتياز محاسبه شده
سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي استعالم شونده(كارفرما/مشتری قبلي):

مهر و امضاء

اسناد استعالم ارزيابي كيفي شماره  Ripi-T -9703730خوانده شد و مورد تائيد ميباشد.

نام و نام خانوادگي  ------------------امضاء

تاريخ -----------

امتياز

