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 فهرست:

 مقدمه و معرفی موضوع کار •

 يمانکاریپ يشرکتها یفیک یابیارز يارهایمع •

 ارزیابی جدول کلی •

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نیسنگ نفت شگاهیپاال حمل خوراك مانکاریپ ییفراخوان شناسا

 قشم

 معرفی و مدارك مورد نیاز ارزیابی 7از  3صفحه 
 مناقصه شماره:

  PBQ-TEN-TRN-401-026 
 

 مقدمه: •

 باشد:موضوع فراخوان به شرح ذیل می  شرح کار کلی

 حمل خوراك پاالیشگاه با مشخصات ذیل براي مدت شش ماه

 خوراك: نفت سنگین

 و سایر بنادر اعالمی کارفرماسروش  FSUمبدا: محدوده خلیج فارس از جمله 

 مقصد: اسکله نفتی پاسارگاد قشم

 هزار تن 105تن و حداکثر  30،000تناژ محموله در هر ماه: حداقل 

 مدت قرارداد: شش ماه

 سفر در ماه: حداکثر سه سفر تعداد

 مشخصات کشتی: 

MR size 

LOA: min 115m-max186m 

Max DWT 35000tons=250000barrels 

With minimum actual lifting weight 2.5 to 3 tons 

Last dry-dock 

Max Speed: ….     Knot (Shall be filled by tenderer)  
Means of speed: …    knot  (Shall be filled by tenderer) 

Insurance validity and coverage 

Certificates validity 

Year of built of vessel: …. (Shall be filled by tenderer) 

An up to date valid Q88 to be supplied 
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Vessel cargo pumps must be capable of discharging crude oil of API 19 deg. As 

per terminal rate request. 

Vessel must fitted with an operational inert gas system (IGS). 

Beam=30 meter 

Maximum Discharged rate allowed= 3000ton/hr (with 3 hose for crude) 

Maximum draft (loaded)= 12.4meter  
Maximum draft (unloaded) = 11meter  

Number of hose connections and size of them=3*8 inch  

Maximum height of manifold over sea level on high tide= 12 meter 

Maximum height of manifold on low tide=8 meter 

Acceptance Criteria  

 مجوز فعالیت دریایی از سازمان  بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران دارا بودن 

دپو  خلیه وتاست دریافت کلیه مجوز ها از مراجع ذي ربط و هماهنگی هاي الزمه جهت حمل ، شایان ذکر 

ندري شریفات بلیه تبود. انجام کهمچنین هزینه هاي بارگیري با پیمانکار خواهد  بر عهده پیمانکار می باشد.

ه ناد مثبتیه اسبا ارابر عهده پیمانکار بوده و هزینه هاي مربوطه  ، تامین سوخت کشتی ودر مبدا و مقصد

 پرداخت خواهد شد.
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 پیمانکاري شرکتهاي کیفی ارزیابی معیارهاي •
 داشتن شخصیت حقوقی: )1
 رونوشت مصدق اساسنامه، •
 آگهی تاسیس  •
 واد مالی ي اسنآخرین تغییرات در روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده برا •

 تعهد آور در زمان تسلیم اسناد 
 ییدیه اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مبنی بر موجودیت و عدم انحالل شرکت.تا •

 .مجاز امضاي صاحبان امضاي گواهی •
 .سمیر روزنامه در منتشره مدیریت دلیل تغییرات آخرین مطابق اظهاري خود شده تکمیل فرم •
 مدیره هیت اعضا و مدیرعامل شناسنامه و ملی کارت تصویر •

 کلیه مجوزهاي مربوط به حمل و نقل و ... •

 داشتن توان مالی: )2
 )موجود بودن(در صورت  د اقتصادي شرکت کنندگان در مناقصهتصویر ک •
 (در صورت موجود بودن)  انیثبت نام مود نامهیگواه ریتصو •

 مالی توان با مرتبط سایر مدارك •

لی، یا ت هاي ماصور (یا ایی رسیده باشد.اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوساله آخر که به تایید اداره دار •
 اظهارنامه مالیاتی تایید شده سال قبل)

 :داشتن توانمندي  )3
 رزومه و پروپوزال شرکت •
 جدول خالصه سوابق پروژه هاي انجام شده با درج مدت انجام و مبلغ پیمان •
 رضایتنامه ها و تقدیرنامه ها  •
 مدارك اجاره و یا مالکیت کشتی •
 سوابق اجراي کار  •

 ) زیست محیط و بهداشت ،؛ ایمنی( HSE الزامات نیاز مورد سوابق و مدارك •

 بیمه نامه هاي اخذ شده •
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 تکمیل فرم تعهد کیفیت و کمیت •
مهر و  باید به ت نیزفرم هاي ارزیابی مناقصه گران و نحوه ارزشیابی که توسط مناقصه گزار تهیه شده اس •

 امضاي مناقصه گران برسد.
 

 فرم هاي مذکور ، باید به مهر و امضاي مجاز پیشنهاد دهنده برسد. : کلیه اسناد وتبصره
 د.ی دارممناقصه گزار حق انجام هرگونه استعالم از مدارك و سوابق اعالمی  را براي خود محفوظ *

 .است الزامی االشاره فوق مدارك اصل برابر کپی یا و اصل ارائه ،نیاز صورت در: مهمنکته 
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 یابی کیفیفرم ارز            

 معیارهاي ارجاع کار ردیف
 سقف
 معیار

امتیاز 
  دریافتی

  20 امتیاز) 4قبلی (هر قرارداد سابقه  1

  20    )7یجاري ت، اس 10تعداد کشتی هاي در اختیار ( هر مستند مالکیت  2

، سن  سایر مستندات ک��ن  الزامی و مرتبط،  هاي  Certificateمجوز ها و  3

 و با کاهش هر دو سال �ک امت�از ک� � گردد.)امت�از  ۱۰کشی� (تا دو سال 
20  

  30 حسن سابقه در کارهاي قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه اي 4

امتیاز کل یا  
 =  میانگین وزنی

Σ(ai.bi) 
100   

Σai 


