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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صنایع خاک چینی ایرانبازرگانی شرکت  - تدوین : کمیته فنی تهیه و

 

 

 

 گان مین کنندـأی تـی کیفـارزیاب فرم های

   متر 2500دستگاه حفاری مغزه گیری با قابلیت حفاری تا عمق 

 

 و دقیق صورت اظهاری ( به خود ) فرم کنندگان تامین کیفی ارزیابی فرم هایدر مندرج شده درخواست اطالعات کلیه تکمیل»  توجه :

 . « باشد می الزامی شرکت رمه به ممهور و امضا مجاز صاحبان امضای با مستندات و مدارك همراه ارسال به خوانا
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

:اطالعات کلی مناقصه گزار   

 صنایع خاک چینی ایرانشرکت نام : 

 جلفا -د جاده قدیم مرن 5کیلومتر  –مرند  –استان آذربایجان شرقی نشانی : 

 04142350772-4 تلفن :

 شماره مناقصه :

 

 متر 2500تامین دستگاه حفاری مغزه گیری با قابلیت حفاری تا عمق  ه :موضوع مناقص
 

ن میتا از .گردد تحویل شرکت دبیرخانه محرمانهبه آدرس  (مذکور در آگهی روزنامه)مقرر موعد در فراخوان این شده درخواست مدارک انضمام به بایست  می کیفی ارزیابی شده تکمیل های برگه

 در گانه چهار های جدول در شده درخواست مدارک به ترتیب و جداگانه و منظم صورت به را نیاز مورد مستندات و مدارک کیفی، ارزیابی شده تکمیل های فرم است مندخواهش محترمکنندگان 

 .شود نمی داده اثر ترتیب شوند، دریافت مقرر وقت از خارج یا بوده ناقص که مدارکی به است بدیهی . دهند قرار پوشه یک

 این قسمت توسط تامین کننده تکمیل گردد:

 اطالعات کلی تامین کننده :

 :تلفن :                                        شرکت ثبت محل و تاریخ :                                                 شرکت ثبت شماره                                                                   :شرکت امن

 : نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شرکت فعالیت موضوع

 :اقتصادی کد                                                                                         :الکترونیک پست                                                                             :اینترنتی نشانی

 : ملی شناسه :شرکت نشانی

 :مجاز امضاء صاحبان/ صاحب اسامی

 :صدور محل                                         : تولد محل و تاریخ :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدیر خانوادگی ونام نام

 : تحصیلی رشته                                                                         : تحصیلی مدرک                                            :راههم تلفن                            :                        ملی کد
 

 تصویر ارائه همچنین.است الزامی صاحبان مجاز /ب گواهی امضا صاحو  یاقتصاد کد و ملی شناسه همراه به رسمی روزنامه در شرکت تغییرات آخرین و تأسیس آگهی اساسنامه، تصویر ارائه:  تذکر

 .شود رسانده شرکت مهر و تغییرات آخرین وآگهی اساسنامه طبق مجاز صاحبان /صاحب امضاء به باید کیفی ارزیابی استعالم های فرم تمامی .باشد می ضروری عامل مدیر شناسنامه و ملی کارت

 مدارک و مستندات را به صورت کپی برابر با اصل ارسال نمایند.  ای که شرکت میکنند یک بار در اولین مناقصه در ضمن کلیه شرکتها میبایست برای

 امضاء و مهر تامین کننده :
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 یارهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان:مع
 

 این جدول توسط مناقصه گزار تکمیل می گردد.

ف
دی

ر
 

 شرح معیارها

با برآورد اولیه 

برابر  20کمتر از 

نصاب معامالت 

 B متوسط

برآورد اولیه  با

برابر  20بیشتر از 

نصاب معامالت 

 B متوسط

کسب شده از امتیاز 

 4تا   1فرمهای 

A)) 

(100-0) 

 امتیاز کسب شده

 نهایی

A× B /100 

 مالحظات

امتیازات از جداول و مدارک 

 ذیل استخراج می گردد.

 1 شماره فرم   20 20 مالی  توان 1

2 
کار با مراکزز صزنعتی  قهشهرت وساب سن، حقبلی مشتریان ارزیابی

 مرتبط با موضوع مناقصهزیرمجموعه های شستا معتبر مخصوصاً 
35 35  

 
 2 شماره فرم

 3 شماره فرم   25 25 و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه  دانش، تجربه داشتن 4

5 
و  )گزارانتی و وارانتزی(و خزدمات  محصزوتت کیفیت نحوه تضمین

 شرایط تحویل
20 20  

 
 4 مارهش فرم

      جمع 

  به عنوان معیار قابل قبول جهت شرکت در مناقصه می باشد.امتیاز فنی  60کسب حداقل 

 تمزام کزه شزود مزی متعهد و بوده صحیح لحاظ هر از کنندگان تامین کیفی ارزیابی استعالم های دربرگ مندرج اطالعات و اظهارات : که نماید می اعالم کننده تامین خاتمه در

صنایع خاک چینزی شرکت ( گزار مناقصه دستگاه برای مناقصه در شرکت خصوص در تعهدی یا حق هیچگونه مربوطه مدارک و فرمها این ارائه و تکمیل .نماید ارائه را تزم مدارک

 .بود خواهد مختاردات پیشنها قبول یا رد در سازمان و کرد نخواهد ایجاد (ایران

 

 

 امضاء و مهر تامین کننده :
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 :مالی توان ارزیابی : معیار1 مارهش فرم

ف
دی

ر
 

 شرح
امتیاز کسب  سال به مربوط ریال میلیون به مبالغ

 (A)شده
 توضیحات

1396 1397 1398 1399 1400 

1 
فروش،  /تولید  سال آخرین فروش درصد 25

 فروش اسناد و قراردادها مستند به
     

ردیفهای   مدارك از یکی حداقل ارائه 

 ارزیاییی جها  جادل  ایا  3  الای 1

 امتییز اکثر حد .اس  میلی الزامی توان

 مبلا  که شد خواهد صورتی احراز در

 از کمتار یای ل معید  یرآلرد  منیقصه

 3الاای  1 ازمقاایدیر ردیفهاای  یکاای

 تاوان صاور  امتیایز ای  غیر ییشد،در

 .ییید می کیهش تنیسب یه میلی

2 
به همراه گزارش  شده تأیید مالی صورتهای

 سیحسابر
     

 

3 
 اسناد به مستند ساتنه، متوسط مالیات برابر یکصد

 شده پرداخت الحساب علی و مالیاتهای قطعی
     

 

4 
 از آن اخذ به قادر گر مناقصه که اعتباری حداکثر

 باشد می معتبر اعتباری و مالی موسسات یا بانکها
 

 میلای مؤسسه یی ییناک از تأییدیاه 

 .گردد مریاوطه ارسی 

 جمع امتیازات
ارائه مدارک سه سال آخر 

 الزامی می باشد.

 توسط مناقصه گزار تکمیل خواهد شد. A* ستون امتیاز کسب شده 

  .مالیات الزامیستات و دارائی و مدارک مستند پرداخت ممهور به مهر اداره مالی سالهای مذکور ، قطعی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مربوط بهه برگ مالیات  ارائ ضمن در  *

 

امضاء و مهر تامین کننده :
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 

مرتبط با  صنایع خاک چینی ایرانو شرکت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( کار با مراکز صنعتی خصوصاً  وسابقه شهرت حسن ، قبلی مشتریان ارزیابی: 2 شماره فرم

 :تقاضا

( و موارد مندرج تعهدات بموقع انجام و پشتیبانی خدمات کیفیت برداری، بهرهحسن انجام کار )کیفیت کات، عملکرد در دوره  نظیر مواردی به باتوجه قبلی مشتریان ارزیابی امتیاز

 .بود خواهد شده یاد امتیاز تعیین مالک گذشته سال پنج حداکثر در قبلی مشتریان ارزیابی امتیاز میانگین. میگردددر جدول ذیل تعیین 

 ار قابل پذیرش می باشد.زطریق خود اظهاری و ارائه مدارک تزم و با تشخیص مناقصه گاز ارزیابی مشتریان قبلی 

 

 توسط مناقصه گزار تکمیل خواهد شد. A* ستون امتیاز کسب شده 

 (3فرم شماره ه، مربوط به کارهای ارائه شده در چهار کار مشابه در پنج سال گذشت قلارائه گردد)حدا کارهای مشابه با باتترین مبلغ  ،امتیاز این بخش حد اکثربه منظور کسب -1

 ارائه مستندات آیتمهای مندرج در جدول الزامیست.-2

 

 امضاء و مهر تامین کننده :

  ارزیابی مشتریان قبلیامتیازدهی  شرح

 توضیحات (Aامتیاز کسب شده ) (0-100وزن هر معیار ) شرح ردیف

   25 حسن انجام کار 1

   50 شستاتابعه  شرکتهایحسن سابقه با  2

   25 و غیر دولتیدولتی  کتهایشرحسن سابقه با  3

   100 جمع امتیازات
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 

 :(ذشتهگ سال پنج مناقصه در موضوع با عمده مرتبط مشتریان با منعقده قراردادهای) و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه دانش ،تجربه داشتن : 3 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 فروش قرارداد موضوع
 قرارداد بلغم

 )ریال میلیون)
 فروش تاریخ رفته فروش کاالی شرح

 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاکس /تلفن

 خریدار

 کسب شده امتیاز

(A) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  جمع امتیازات

 توسط مناقصه گزار تکمیل خواهد شد. Aکسب شده * ستون امتیاز 

 چهار کار مشابه در پنج سال گذشته( باتترین مبلغ  ارائه گردد)حداقلبه منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهای مشابه با  -1

 امضاء قرارداد به مربوط صفحه و دادقرار مدت قرارداد، مبلغ رداد،قرا موضوع ،قرارداد طرفین: های قسمت کننده مشخص که فوق جدول منعقده قراردادهای از صفحاتی تصویر ارائه -2

 .است الزامی باشد،

 امضاء و مهر تامین کننده :              
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 فرم های ارزیابی کیفی تامین کنندگان                         

 

 ، شرایط تحویل و .... :و خدمات پس از فروش )گارانتی و وارانتی( محصوالت کیفیت تضمیننحوه  ارزیابی : معیار4 شماره فرم

 محصوالت و خدمات یفیتک تضمین امتیازدهی  شرح

 رویه ها مستندات و شرح ردیف
 وزن هر معیار

(100-0) 
کسب شده  امتیاز

(A) 

  20  نحوه تضمین محصوتت و گارانتی 1

  20  س از فروش )وارانتی( در محل استفادهپنحوه تامین خدمات  2

  10  چگونگی بسته بندی و حمل و نقل 3

  15  چگونگی نصب 4

  20  نگهداری و تعمیرات برداری، بهرهآموزش  5

  15  شرایط تحویل 6

  100 جمع

 توسط مناقصه گزار تکمیل خواهد شد. A* ستون امتیاز کسب شده 

 

 ارائه مستندات حداقل یکی از کارهای انجام شده الزامیست. -1

 

 

 :امضاء و مهر تامین کننده 


