
  

  سمه تعالیب

  شناسایی پیمانکار آگهی  

  98-م- 40 شماره  مناقصه 

با شرایط و مشخصات کلی زیر از طریـق   را خود  » تامین نیروي متخصص جهت طراحی و نظارت بر پروژه ها  « شرکت پاالیش نفت تبریز در نظر دارد

  . واجد شرایط واگذار نماید پیمانکارانمناقصه عمومی به برگزاري 

  : مشخصات مناقصه   -1

هاي سیویل، تامین نیروي کارشناسی و نظارتی مورد نیاز امور طراحی مهندسی و نظارتی در دیسیپلین : خالصه شرح کار  1-1

فنی، انباردار، حسابداري و  ، ابزاردقیق، برق، فرآیند، کنترل اسناد و کنترل پروژه، بازرسی)Pipingتجهیزات ثابت، دوار و (مکانیک

 راننده با خودرو

  سالسه    : مدت زمان انجام کلیه مراحل پروژه  1-2

 ریال 000/000/000/56 :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  4- 1

 :متقاضی شرایط  -2

 
  در زمینه مورد نظرو دانش ) سابقه اجرایی (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  041-34205792خود را از طریق فکس به شاره  آمادگی

    .تسلیم نمایند امور حقوقی و قراردادهاي پاالیش نفت تبریز، به دفتر  28/10/1398حداکثر تا  تاریخ  )CD( لوح فشرده

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

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

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

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  2اسکن دفترچه شماره   3- 3

-اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه) 2(دفترچه شماره «و دریافت  www.TZORC.irمراجعه به وبسایت شرکت پاالیش نفت تبریز به آدرس 

  ،     فراخوان ←  تامین کنندگان←:  از قسمت  »گران

  .را تا تاریخ فوق الذکر به این امور ارسال نمایند  فوقحاوي موارد بندهاي )  CD( شرکتها 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 

عمـل خواهـد   از شرکت هاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بهاسناد و مدارك در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود 

  . آورد

  امور حقوقی و قراردادها                                                                                                                                                   

     شرکت پاالیش نفت تبریز                                                                                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  )عامسهامی (ز شرکت پاالیش نفت تبری
 

  شرکت پاالیش نفت تبریز

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

                                    041- 34205570-85: تلفن              5184956676:  کد پستی 

  www.Tzorc.ir: وبسایت 

  041-34205792 :فکس     041- 21148350: تلفن :       اداره امور حقوقی و قراردادها 

 041-21148346: آقاي بادامچی  تلفن : کارشناس پرونده 



    

  

 
  

 

معیارهاي ارزیابی شرکت کنندگان درمناقصه از دیدگاه 

HSE  
 

-HSE-QR : شماره فرم

132  

  :تاریخ 

  

  

  

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

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

 

  

  

                             : تاریخ ارزیابی                                                                                           :      عنوان قرارداد

  : در ارزیابیشرکت کنندگان 

ف
دی

ر
  

  موضوع
شرکت   امتیاز

            کل  جزء  پیمانکاري

            الزام  الزام  تائید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکار  1

   سیستم هاي مدیریتی  هاي گواهینامه  2

 ISO 9001گواهینامه 

 ISO 14001گواهینامه 

 OHSAS 18001گواهینامه 

  HSE-MSگواهینامه مدیریت 

4  

4  

4  

8  

20  

          

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

 پرسنل HSEارائه گواهینامه هاي آموزشی    4

  ارائه گواهی آموزشی در سطح مدیران

ارائه سوابق روش کار و تقویم آموزشی به همراه 

  مستندات 

  ارائه گواهی آموزشی در سطح کارکنان

2  

5  

3  
10 

     

 HSEنمودار سازمانی مناسب با عملکرد   5
  HSEداشتن چارت سازمانی 

  داشتن نفر مرتبط  در چارت سازمانی مدیریتصرفاً 

10  

6  
10  

          

داشتن سابقه فعالیت در صنعت نفت و آشنایی با ریسکهاي   6

  صنعت

            10  5  هر سابقه مرتبط

            10  5  صورتجلسات مربوطه براي هر پروژه ارائه ارائه مستندات درخصوص تشکیل کمیته حفاظت فنی  7

  ارائه برنامه مدون در خصوص مدیریت ریسک  8

هاي مربوط به مدیریت ارائه برنامه و روش کار و فرم

  ریسک

  ارائه مستندات اجرایی در هر پروژه

11  

2  15  

          

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

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

          

            100    نتیجه ارزیابی

  :HSEQ نماینده   امضاء


