شركت فوالد اكسين خوزستان

(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

صفحه  1از 11

بسمه تعالی

شركت فوالد اكسين خوزستان
( سهامی خاص )

استعالم ارزیابی كيفی
پيمانکاران

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text
box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull
]quote text box.
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(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

(( فراخوان ارزیابی عمومی پيمانکاران ))

شركت فوالد اكسين خوزستان در نظر دارد به منظور ارزیابي كيفي و تشخيص صالحيت پيمانکاران  ،كليه شركتهای
واجد شرایط كه دارای گواهينامه صالحيت معتبر  ،دانش و تجربه الزم و توان مدیریتي و مالي مناسب باشند را شناسایي
 ،امتياز بندی و درجه بندی نماید .
از كليه شركته ای واجد شرایط دعوت ميشود به منظور اعالم آمادگي و اطالع از معيارها و روش ارزیابي به
شرح زیر اقدام نمایند :
مراجعه و تکميل پرسشنامه ارزیابي و تحویل مستندات ارزیابي به آدرس زیر :
اهواز – كيلومتر  01جاده اهواز  ،بندر امام – ص پ  – 80776-0711شركت فوالد اكسين خوزستان – مدیریت امور
حقوقي و قراردادها – تلفن  ( 180- 12313111-3:داخلي  1721:و  – ) 1720فاكس 180-12313017 :
بدیهي است اعالم آمادگي مذكور صرفاً به منظور ارزیابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه حقي جهت متقاضيان برای
شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد .
شركتهای تایيد شده به مدت دو سال در ليست كوتاه شركت فوالد اكسين خوزستان قرار گرفته تا در مناقصات از آنها
دعوت بعمل آید .

مدیر امور حقوقی و قراردادها
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پرسشنامه ارزیابی
مقدمه :

هدف از تهيه این پرسشنامه  ،تشخيص صالحيت و ارزیابي كيفي پيمانکاران متقاضي كار در شركت فوالد
اكسين خوزستان ميباشد  .پرسشنامه بصورت كلي بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نياز به
گرفتن اطالعات تکميلي در خصوص سواالت طرح شده باشد .
ارزیابي پيم انکاران بصورت دو سال یکبار ( بطور عادی ) و بصورت یکسال یکبار ( با درخواست پيمانکار مبني
بر ارزیابي مجدد ) انجام ميگيرد  .كليه مدارک ارائه شده توسط شركتها محرمانه تلقي شده و به عنوان امانت
نزد فوالد اكسين خوزستان نگهداری مي شوند .
راهنمای تکميل پرسشنامه :



متقاضيان باید كليه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکميل نموده و مدارک و اسنادی را كه نشانگر
اعتبار اطالعات مذكور مي باشد  ،ضميمه نماید  .به اطالعات ارائه شده بدون مدرک معتبر  ،ترتيب اثر داده
نخواهد شد .



در صورتيکه نياز به ا رائه اطالعات تکميلي باشد  ،صفحات جداگانه ای تهيه نموده و نام پيمانکار و شماره
سوال مورد نظر را نيز روی آنها قيد نمایيد .



چنانچه در هر زمان  ،خالف واقع  ،مخدوش یا جعلي بودن اسناد ارائه شده از طرف پيمانکار محرز گردد ،
بالفاصله امتياز بندی انجام شده لغو گردی ده و پيمانکاران خاطي عالوه بر قبول مجازاتهای قانوني مترتب بر
ارائه مدارک و اطالعات غير واقعي یا جعلي  ،تصميم متخذه از طرف شركت فوالد اكسين خوزستان و جبران
خسارت وارده را نيز قبول خواهند داشت .



پرسشنامه تکميل شده در وب سایت فوالد اكسين خوزستان را پس از امض اء توسط صاحب امضاء تعهد آور ،
به همراه مستندات مورد نياز كه همگي ممهور به مهر شركت شده باشند  ،در یک زونکن  ،به آدرس زیر
ارسال نمائيد :

 اهواز – كيليومتر  01جاده اهواز  ،بندر امام – صندوق پستي  – 80776-0711شركت فوالد اكسين خوزستان
– مدیریت امور حقوقي و قراردادها – تلفن  ( 180-12313111-3 :داخلي 1720 :و ) 1721
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شركت فوالد اكسين خوزستان

 – 1اطالعات عمومی :
 – 2 – 1نام تجاری  /اختصاری :

 - 1 – 1نام شركت :
 – 3 – 1وضعيت حقوقی :
 – 4 – 1مليت :

سهامی عام

سهامی خاص

شناسه ملی:

با مسئوليت محدود

كد اقتصادی :

 – 1 – 1شماره ثبت :

محل ثبت :

 – 6 – 1نوع مالکيت :

دولتی

 – 7 – 1نحوه تامين :

سایر با ذكر نام

شركت اصلی

.........................

نام قبلی شركت:

تاریخ ثبت :
خارجی

خصوصی

تحت پوشش

نمایندگی

شركت اصلی و نمایندگی

 – 8 – 1اطالعات آدرس :
دفتر مركزی

موضوع

كارخانه  /كارگاه

تلفن ( با پيش كد )
دورنگار
تلفن همراه
كد پستي
پست الکترونيک
وب سایت
آدرس

( مدارک الزم  :صفحه اول اساسنامه  ،آگهي تاسيس  ،اظهارنامه ثبتي  ،آگهي روزنامه  ،آخرین صورتجلسه مجمع و آگهي مربوطه )
 - 9 – 1اطالعات اعضاء هيئت مدیره  /سهامداران :
نام و نام خانوادگی
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سمت

درصد سهم

( با ارائه كپي شناسنامه ،كارت ملي  ،مدرک تحصيلي و سوابق كاری و ) ...
تاریخ عضویت

مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی

كد ملی
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(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

 – 2خدمات قابل ارائه :

ليست زمينه فعاليتهای قابل ارائه توسط شركت خود را ذكر نمایيد .
كد
زمينه فعاليت

( زمينه فعاليت از پيوست استخراج گردد )
تعداد كارهای مجاز و

زمينه فعاليت

حجم ریال معامالت

گواهينامه صالحيت

 – 3سوابق كاری :
ليست قراردادهای خود را در زمينه فعاليت كاری در  6سال گذشته ارائه نمایيد  ( .با ارائه نمونه قراردادها  ،مفاصا حسابها و مستندات الزم )
كد زمينه
فعاليت
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شرح قرارداد

كارفرما

مبلغ ( به ریال )

تاریخ شروع

تاریخ پایان
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شركت فوالد اكسين خوزستان

 – 4حسن سابقه در كارهای قبلی :

( با رائه مستندات الزم )

رضایت كارفرمایان قبلي مربوط به كارهای اجرا شده
نام شركت ارائه دهنده

نظریه مثبت كارفرما در خصوص

رضایت نامه
كيفيت

زمان انجام كار

كفایت

تاریخ دریافت

( عدم تاخير )

كادر فني

رضایت كار

 – 1توانایی مالی :

یکي از شاخصهای مالي زیر را برای پنج سال گذشته ذكر نمایيد ( .به ریال)
(ارائه اظهار نامه مالياتي  ،پرینت حساب یا حسابهای بانکي شركت ممهور به مهر بانک  ،حداقل مربوط به  8ماه اخير بهمراه مستندات الزم )

سال مالي

ماليات ساليانه

درآمد ناخالص ساالنه

مبلغ اعتبار بانکي

دارایي ثابت

تایيد شده

0166

/////////////////////////

0163

/////////////////////////

0131

/////////////////////////

0130

/////////////////////////

0132
 – 6نظام های مدیریت  /تقدیر نامه ها :

تقدیر نامه ها  /نظامها و گواهينامه های ملي و بين المللي كسب شده  /پياده شده
شرح گواهينامه  /نظام

سيستم مدیریت كيفيت

( با ارائه مستندات الزم )

نام

نوع گواهينامه

تاریخ

تاریخ

موسسه صادر كننده

( ملی  /بين المللی )

دریافت

انقضاء

ISO 9001

سيستم مدیریت زیست محيطي ISO14001
سيستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ای SO18001
سایر نظامها و سيستمها :
تقدیر نامه و رضایت نامه ها :
–0
-2
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 – 7نظام های مدیریت  /تقدیر نامه ها :

گواهي صالحيت اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ،اداره كار  ،سازمان صنایع و ...
پایه

رشته تحصيلی

تعداد كار

حداكثر

همزمان  ،ظرفيت

مبلغ مناسب

( با ارائه مستندات الزم )
تاریخ انقضاء

سازمان
صادر كننده

 – 8مشخصات كاركنان كليدی  /كادر فنی :

ليست كاركنان كليدی خود را در زمينه های طراحي و مهندسي  ،فني و اجرایي  ،كنترل كيفي و بازرگاني با ارائه چارت سازماني
در جدول زیر ارائه نمایيد ( .با ارائه ليست بيمه كاركنان)
نام و نام خانوادگی

مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی

سابقه كار

عنوان شغل در شركت

 – 9توان تجهيزاتی :
ليست ماشين آالت  ،تجهيزات و ابزار آالت خاص خود را اعالم نمائيد  ( .با ارائه كپي سند یا فاكتور خرید و یا اجاره نامه بهمراه مستندات الزم )

نام ابزار  /دستگاه  /تجهيزات

مدل

تعداد

نوع مالکيت ملکی  /اجاره ای

كشور سازنده

در صورتيکه جهت بازرسي كيفي محصوالت از خدمات شركتهای بازرسي استفاده مي نمایيد توافقنامه مربوطه را پيوست نمایيد .
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زمينه های فعاليت پيمانکاران
زمينه فعاليت

كد

الف ) نگهداری و تعميرات واحدها
010

نگهداری و تعميرات واحدهای توليدی كارخانه

012

عمليات بانکي

011

عمليات هيدروليک نيوماتيک

011

عمليات بازسازی و كولينگ تاورهای سيماني

016

عمليات  MAKE UPكاتاليست

ب ) نسوز كاری
001

نسوز كاری سرد و گرم كوره ها

006

بهره برداری از ماشين آالت صنایع فلزی و ارائه خدمات فني در كارگاه

008

بهره برداری از ماشين های ابزار

007

بازسازی جک های هيدروليک و نيوماتيک

006

بازسازی ولوها و پمپ های هيدروليک نيوماتيک

003

بازسازی غلطک ها و چرخ های جرثقيل

021

تعمير  ،بازسازی و نوسازی تخصصي گير بکس

020

خدمات سند بالست  ،نظافت و رنگ آميزی صنعتي

022

بابيت ریزی یاتاقان های بابيتي

021

جوشکاری عمومي و تخصصي و برشکاری

د ) اتوماسيون و ابزار دقيق
010
012

خدمات اپراتوری مخابرات
طراحي  ،نگهداری و تعمير شبکه و تجهيزات فيبر نوری

011

طراحي  ،نگهداری و تعمير شبکه و تجهيزات رادیوئي و بي سيم

كد

زمينه فعاليت

011

طراحي  ،نگهداری و تعمير سيستم اینترفومهای صنعتي و صوتي

016

كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری

018

طراحي  ،كاليبراسيون  ،نگهداری و تعمير توزین های صنعتي

017

طراحي  ،كاليبراسيون  ،نگهداری و تعمير تجهيزات و سيستم های رایوایزوتوپي

016

طراحي  ،تهيه  ،نصب  ،نگهداری و تعمير سيستم های اتوماسيون صنعتي

013

طراحي  ،تهيه  ،نصب  ،نگهداری و تعميرات و تجهيزات و سيستم های اعالم حریق و اطفاء حریق

011

طراحي  ،تهيه  ،نصب  ،نگهداری و تعميرات و تجهيزات و سيستم های دوربين های مدار بسته و كنترل

010

تعمير و ساخت كارت های الکترونيکي
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012

نگهداری و تعمير UPS

011

تعميرات و كاليبراسيون تجهيزات آزمایشگاه ها

011

خدمات پرتو نگاری صنعتي

016

خدمات  Conditionو  Monitoringتجهيزات

صفحه  9از 11

ه ) خدمات برق
061

نگهداری و تعميرات شبکه های برق فشار قوی ) ( 230kv

060

نگهداری و تعميرات شبکه های برق فشار ضعيف ) (33kv

062

احداث  ،نگهداری و تعميرات روشنایي محوطه ها و اماكن

061

كاليبراسيون تجهيزات حفاظتي  ،تست و اندازه گيری برقي

061

كابل كشي فشار قوی و عمليات مربوطه ( كاندوئيت كاری  ،نصب ) ..... ، Cable tray

066

كا بل كشي فشار ضعيف و عمليات مربوطه ( كاندوئيت كاری  ،نصب ) ..... ، Cable tray

068

تعمير الکترو موتورهای فشار قوی و DC

067

تعمير الکترو موتورهای فشار ضعيف  ،بوبين ها و ژنراتورها

066

تعمير مگنت های صنعتي

063

احداث و نوسازی پستهای توزیع و انتقال نيرو

081

جابجایي  ،نصب و راه اندازی ترانسفورماتورها

080

تعمير ترانسفورماتورهای قدرت از )  ( 5MVAبه باال

082

تعمير ترانسفورماتورهای قدرت زیر )  ( 5MVAبه باال

081

تعمير و عيب یابي شبکه های كابلي

081

سرویس و نظافت شبکه های برقي

086

تعمير باطری و باطری شارژها

و ) تاسيسات
071

نگهداری و تعميرات شبکه های تاسيساتي  ،تجهيزاتي  ،تصفيه خانه های آب و فاضالب

070

نگهداری و تعميرات تجهيزات سيستمهای گرمایش و سرمایش

072

عایق كاری لوله ها و كانالهای توزیع هوا  ،مخازن و مبدلهای حرارتي

071

اسيد شوئي تجهيزات و خطوط

071

لوله كشي آب

076

لوله كشي گاز

078

تعميرات انواع كمپرسورها  ،فن ها  ،بلوئر  ،پمپ ها و متعلقات

077

تعميرات توربين های گاز و بخار

076

تعميرات مبدلهای حرارتي

073

احداث كانال  ،منهول و نصب تجهيزات زیر زميني

061

الیروبي كانالها  ،حوضچه ها  ،منهولها
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060

ساخت انواع داكت ها و كانالهای توزیع هوا

062

احداث موتور خانه ها ( شامل نصب پمپ  ،شير آالت  ،تجهيزات و لوله كشي و ) ...

061

عمليات الستيک كاری و پوشش های كامپوزیتي مخازن و لوله ها

صفحه  11از 11

ز ) ساختمان
066

نگهداری  ،تعميرات فونداسيون ها و ساختمانها

063

نگهداری  ،تعميرات و بازسازی سازه های فلزی

031

عمليات خاكبرداری  ،خاكریزی  ،آرماتوربندی و بتن ریزی

030

راه سازی و جاده سازی

032

احداث ساختمان

031

رنگ آميزی ساختمانهای صنعتي و غير صنعتي

031

عایقکاری و تعمير سقفهای شيرواني سوله های صنعتي

036

عمليات عمومي ساختمان

ح) حمل و نقل
211

حمل و نقل اسلب

210

نگهداری و تعميرات ماشين آالت سنگين

212

نگهداری و تعميرات دیزل ژنراتورها

211

تامين ماشين آالت و تجهيزات سنگين و نيمه سنگين

211

خدمات حمل و نقل دریایي

216

خدمات حمل و نقل هوایي

218

خدمات حمل و نقل ریلي

217

خدمات حمل و نقل جاده ای

ط ) خدمات رایانه ای
202

خدمات طراحي  ،ایجاد و پشتيباني سيستم های اطالعاتي

201

نگهداری نرم افزارهای پایه

201

نگهداری و تعميرات سخت افزار كامپيوتر

206

نگهداری و تعميرات شبکه های كامپيوتری

ی ) خدمات عمومی
221

خدمات بازرگاني كاال

220

خدمات پزشکي

222

نگهداری و تعميرات تجهيزات آتش نشاني

221

خدمات آموزشي

221

خدمات منشي گری  ،ماشين نویسي و اپراتوری كامپيوتر و دستگاههای چاپ و تکثير

226

خدمات حمل و نقل سبک
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228

خدمات طبخ و توزیع غذا

227

خدمات آبدارخانه ها  /مهمانسراها

226

خدمات نظافت اماكن اداری  ،معابر و ...

223

خدمات نظافت و پاكسازی صنعتي

211

خدمات نگهباني و حفاظت

210

خدمات كارگری انبارها

212

خدمات بسته بندی محصوالت

211

توسعه و نگهداری فضای سبز

211

خدمات تبليغاتي

صفحه  11از 11

ک ) پروژه ها
211

پروژه های فوالد سازی

210

پروژه های فوالد ریزی

212

پروژه های حمل مواد

211

پروژه های جرثقيلها و باال برها

211

پروژه های جمع آوری غبار

216

پروژه های تصفيه خانه آب و فاضالب

218

پروژه های خطوط انتقال و تلمبه خانه آب

217

پروژه های برج خنک كن ( كولينگ تاور )

216

پروژه های تاسيسات حرارتي برودتي

213

پروژه های پستهای برق و خطوط انتقال نيرو

261

پروژه های نيروگاه برق

260

پروژه های پل و راهسازی

262

پروژه های ساختماني و سازه

261

پروژه های اتوماسيون صنعتي

261

پروژه های IT

ق) خدمات مشاوره
281
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(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

شركت فوالد اكسين خوزستان

روش ارزیابی پيمانکاران

ارزیابي پيمانکاران بر اساس معيارهای زیر و به روش وزني انجام ميشود  .به هر یک از معيارهای ارزیابي  ،امتيازی بين صفر تا 011
داده شده و امتياز كل هر پيمانکار برابر است با مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده هر معيار در ضریب وزني آن  .شركت دادن
پيمانکاران در مناقصات منوط به كسب حداقل امتياز قابل قبول مي باشد .
خواهشند است برای كليه معيارها  ،خود را ارزیابي نموده و پس از تعيين امتياز هر معيار  ،آن را در ضریب وزني مربوطه ضرب و در
جدول زیر به صورت درصد مشخص نمائيد .
ردیف

0
2
1
1
6
8
7
6

ضریب وزنی

معيارهای ارزیابی

تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
حسن سابقه در كارهای قبلي
توان مالي و اعتباری
توان فني و برنامه ریزی
توان تجهيزاتي
سابقه كار در فوالداكسين خوزستان
بومي بودن
نظامهای مدیریت

امتياز خود ارزیابی پيمانکار
امتياز از111

%26
%06
%26
%06
%01
%1
%1
%1
% 111

جمع كل

امتياز نهایی

-

 ) 1تجربه ( سابقه اجرائی مرتبط ) و دانش در زمينه مورد نظر
 ) 1 – 1روش ارزیابی تجربه  71 ( :امتياز )
تعداد كار
مبلغ كار در سال

)1-1-1

برای كارهای مستمر

 1كار

 2كار

 3كار

 4كار و بيشتر

بيش از  06ميليارد ریال

07

16

62

71

بيش از  01تا  06ميليارد ریال

01

28

13

62

بيش از  6تا  01ميليارد ریال

3

07

27

16

كمتر از  6ميليارد ریال

6

3

01

07

تعداد كار
مبلغ كار در سال

)2-1-1

برای كارهای مقطعی

 1كار

 2كار

 3كار

 4كار و بيشتر

بيش از  0ميليارد ریال

07

16

62

71

 611ميليون تا  0ميليارد ریال

01

28

13

62

 211تا  611ميليون ریال

3

07

27

16

كمتر از  211ميليون ریال

6

3

01

07

امتياز خود ارزیابی
پيمانکار

امتياز خود ارزیابی
پيمانکار

نکته  :در صورتي كه قرارداد پيمانکار بيش از یک سال باشد  ،سابقه هر یک سال معادل یک كار محاسبه مي شود .
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(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

شركت فوالد اكسين خوزستان

 ) 1 – 2روش ارزیابی دانش در زمينه مورد نظر (  31امتياز )
مـــــــوضـــــــوع

امتياز خود ارزیابی پيمانکار

امتياز

سابقه اجرائي ( مرتبط ) مدیر عامل  ،رئيس و نایب رئيس هيئت مدیره
02

( بازاء هر نفر  :با سابقه  0تا  6سال  :دو امتياز  ،با سابقه  6تا  01سال :
سه امتياز و سابقه بيش از  01سال  :چهار امتياز )
مدارک تحصيلي و دانش فني ( مرتبط ) مدیر عامل  ،رئيس و نایب رئيس

01

هيئت مدیره ( بازای هر نفر :باالتر از ليسانس  1/6 :امتياز  ،ليسانس 1 :
امتياز  ،فوق دیپلم  2/6 :امتياز  ،دیپلم و پایين تر  0/6 :امتياز )

6

رتبه بندی و ارائه گواهي صالحيت
 – 2حسن سابقه در كارهای قبلی
معيارهای ارزیابی

تعداد كارها

امتياز خود

 1كار

 2كار

 3كار

 4كار و بيشتر

ارزیابي كارفرمایان

كيفيت كار

01

21

11

11

قبلي از عملکرد

كفایت كادر فني

01

06

21

11

اجرای كار در موعد مقرر

01

06

21

11

31

11

81

111

متقاضي در سطح
خوب

جمع كل امتياز

ارزیابی پيمانکار

نکته  :چنانچه متقاضي در دوره های قبلي در ليست سياه بوده  ،بازاء هر ماه  6امتياز منفي و در صورتي كه فقط اخطار كتبي گرفته
باشد به ازاء هر اخطار  2امتياز منفي به وی تعلق مي گيرد .
 ) 3توان مالی و اعتباری

امتياز مربوط به این معيار بر اساس مبلغ یکي از پارامترهای زیر تخصيص مي یابد :
الف – حداكثر توان مالي در صورتي احراز مي شود كه مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا كمتر از یکي از مقادیر زیر باشد.
ب – ميانگين  6ساله یکي از مقادیر زیر :
 61برابر ماليات متوسط ساالنه یا  71برابر بيمه تامين تامين اجتماعي قطعي
 6برابر دارایي های ثابت مستند به اظهار نامه مالياتي
 1برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهای قطعي
مبلغ ميانگين برای كارهای مستمر ( ميليارد ریال )

كمتر از 6

 6تا 01

 01تا 06

بيش از 06

مبلغ ميانگين برای كارهای مقطعي ( ميليون ریال )

كمتر از 211

 211تا 611

 611تا 0111

بيش از 0111

26

61

76

011

امتياز قابل كسب
امتياز خود ارزیابی پيمانکار
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صفحه  14از 11

 ) 4توان تجهيزاتی

الف  -در این معيار به تناسب تملک تجهيزات  ،به متقاضي امتياز تعلق مي گيرد  .متقاضي مي بایست ليست تجهيزات ملکي و
استجاری خود را در فرم ليست تجهيزات و ماشين آالت به همراه اسناد مدارک احراز مالکيت  /اجاره آنها ارائه نماید .
ب  -بر اساس ليست تجهيزات ارائه شده توسط متقاضي در صورتيکه امکان تامين ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز كار احراز
شود حداكثر امتياز توان تجهيزاتي (  011امتياز ) به متقاضي تعلق مي گيرد .
ج -در صورتيکه جهت اجرای كار به ماشين آالت خاصي نياز باشد كه در توان خرید متقاضي نباشد و آنها را اجاره نماید معادل
 %61امتياز تعلق مي گيرد .

 ) 1توان فنی و برنامه ریزی :
 ) 1 – 1توان فنی پرسنل كليدی (  11امتياز )

حداكثر امتياز توان فني پرسنل كليدی متقاضي بر اساس جدول زیر در صورتي داده مي شود كه عالوه بر تکميل فرمها  ،چارت
سازماني متقاضي ارائه شود و كاركنان مذكور در استخدام پيمانکار باشند .
شرح

امتياز

توان فني و سابقه پرسنل كليدی ( باالی  6سال )

26

تعداد و تركيب تيم كاری ( حداقل  1نفر كارشناس در رده های مکانيک  ،برق و
ابزار دقيق و  1نفر تکنسين )

امتياز خود ارزیابی پيمانکار

26

 ) 1 – 2توان برنامه ریزی و كنترل پروژه (  11امتياز )

امتياز

شرح

تيم برنامه ریزی  ،مستند سازی و كيفيت با ارائه گواهي معتبر

11

اجرای كار طبق برنامه و بدون تاخير زماني

01

امتياز خود ارزیابی
پيمانکار

نکته  :حداكثر امتياز در صورتي داده ميشود كه طي  6سال گذشته حداقل دو پروژه بدون تاخير نسبت به زمان پایان برنامه ریزی
شده آن انجام شده باشد .
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(( استعالم ارزیابی كيفی پيمانکاران ))

 ) 6سابقه كار در فوالد اكسين خوزستان

موضوع

امتياز خود

حداكثر

شرح

امتياز

61

آشنایي و سابقه كار در فوالد اكسين خوزستان
رعایت مقررات زیست محيطي در فوالد اكسين

21

خوزستان
رعایت مقررات ایمني و بهداشت حرفه ای در

21

فوالد اكسين خوزستان
شركت در نظام پيشنهادات و كایزن فوالد اكسين

01

خوزستان

ارزیابی
پيمانکار

كمتر از  0سال  01 :امتياز و بين  0تا  2سال 11 :
امتياز و بيش از  2سال  61 :امتياز
با ارائه تشویق نامه های مربوطه
با ارائه تشویق نامه ها و امتياز مکتسبه از
كميته مربوطه
با ارائه مستندات

 ) 7بومی بودن

حداكثر امتياز به شركتهائي داده مي شود كه شركت خود را در یکي از شهرهای خوزستان ثبت كرده و دفتر تجاری فعالي در اهواز
داشته باشند .
امتياز

مالحضات

موضوع

ثبت شركت در استان خوزستان

61

-

داشتن دفتر تجاری فعال در اهواز

61
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در سایر شهرهای خوزستان 11
امتياز

آدرس كارخانه  :اهواز كيلومتر  01جاده اهواز  -بندر امام خميني ،كدپستي  ، ) 80766 – 01000 ( :تلفاكس 180-12313017 :

