خم
شركت پااليش نفت امام يني(ره) شازند(سهامي عام)
«باسمه تعالي»
فــرم استـعالم ارزيابـــي كيفي مناقصه گران

عم
لج
موضوع :تجديد آگهي فراخوان مناقصه ومي يك مرحله اي شماره 99/11تحت عنوان الريوبي نهاي
نفتي حوضچه اهي واحد بازيافت
برنامه زمانبندي ارسال تقاضاي شركت درمناقصه  ،توزيع فرمهاي استعالم ارزيااب كيفا مناقصاه گارا ،
عودت فرمهاي تكميل شده و ارسال اسناد و مدارك از سوي متقاضيا و همچنين ارزياب مناقصه گرا به
شرح ذيل اعالم ميگردد:

 -1مهلت ارسال تقاضای اعالم آمادگي شرکت در مناقصه و دريافت فرم های استعالم ارزياايي کيفاي از
روز سه شنبه مورخ  99/08/06لغايت دو شنبه مورخ  99/08/12ميباشد.ضمناً اين شرکت پس از مهلات
مقرر از دريافت هرگونه تقاضا معذور ميباشد.
 -2آخرين مهلت تحويل رزومه شرکت در قالب لوح فشرده «( »CDشامل :تصوير قراردادهای پنج ساال
گذشته شرکت ،گواهينامه های حسن انجام کار و ايمني ،تراز نامه و تصوير اساسنامه و سااير مادار... .
يانضمام فرمهای استعالم ارزيايي کيفي تكميل شده از ساوی متقاضايا روز دو شانبه ماورخ 99/08/26
ميباشد.ضمناًدستگاه مناقصه گزارحداقل تا يك ماه پس از آخرين مهلت اعالم شده  ،نسابت ياه يررساي
فرمها و مدار .ارسالي اقدام و اسامي واجدين شرايط را اعالم خواهد نمود.
 -3ارزيايي متقاضيا ير اساس مدار .و مستندات ارسالي انجام خواهد شد.

جدول معيارهاي ارزيابي
رديف

1

معيـار ارزيابي

اولويت معيار

حداقل امتياز قابل قبول

تجريه و سايقه اجرائي

2

( 55پنجاه و پنج

حسن سايقه در کارهای قبلي

2

( 87هشتادو هفت

توا مالي

1

( 70هفتاد

1

( 5پنج

توا تجهيزاتي

-

-

توا فني و يرنامه ريزی

-

-

تجريه در زمينه تامين کاال

-

-

توا مديريتي

-

-

دانش فني مطالعه و طراحي مشاوره

-

-

ارزيايي کيفي و امتياز دهي  HSEپيمانكارا
2

3

حداقل امتياز كل كه به روش وزني محاسبه مي گردد معادل  44مي باشد
نشاني دستگاه مناقصه گزار  :ارا.

کيلومتر 20جاده يروجرد -سه راهي شازند شرکت پااليش نفت امام خميني(ره شازند

ساختما مرکزی طبقه دوم امورحقوقي و پيمانها
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