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پرسشنامه خود اظهاری اطالعاتی
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)(Vendor List
نكته مهم  :فايل الكترونيكي پرسشنامه تكميل شده و مدارك درخواستي ممهور به مهر شرکت متقاضي در يكي
از فرمتهاي  JPEG ، PPTيا  PDFو بر روي يك  CDبه کارفرما تحويل داده شود.
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با سالم و احترام ;
متقاضی محترم ،هدف از تدوین این پرسشنامه تشخیص صالحیت و ارزیابی کیفی پیمانکاران ،تامین کنندگان و
مشاوران متقاضی همکاری با شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران و شرکت های تابعه آن می باشد.
این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به ارائه سایر اطالعات تکمیلی
آن شرکت باشد.
بدیهی است کلیه اطالعات و مستندات ارائه شده توسط شرکت ها محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت
نگهداری می شوند.
راهمناي تكميل پرسشنامه:

 متقاضیان باید کلیه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگراعتبار اطالعات مذکور می باشد و در ذیل مشخص گردیده پیوست نمایند.
توضیح اینکه به اطالعات ارائه شده بدون مدارک معتبر ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 جهت تایید صحت و سقم اطالعات ارائه شده و پذیرش تبعات آن ،تمام صفحات اصلی و پیوست به مهر شرکتممهور گردیده و توسط صاحبان امضاء مجاز ،امضاء گردد.
 الزم است در صورت احراز صالحیت آن شرکت و ثبت در بانک اطالعات پیمانکاران شرکت توسعه پتروشیمینگین مکران و اختصاص کد پذیرش ،تغییر در هر کدام از مدارک ثبتی ،قانونی ،اسناد و اطالعات ارائه شده را
حداکثر ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییر ،به مدیریت بازرگانی و کاال این شرکت اطالع دهید.
 شرکت های متقاضی ،پرسشنامه تکمیل شده را به همراه سایر مستندات درخواستی ممهور به مهر شرکت خود رادر یکی از فرمتهای  JPEG ، PPTیا  PDFو بر روی یک  ، CDبه دبیر خانه شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
به آدرس تهران ،خ قائم مقام فراهانی ،جنب بیمارستان تهران کلینیک ،کوچه آزادگان  ،شماره تلفن-88481446 :
 121در قبال دریافت رسید تحویل نمایند.
 اعالم تمایل و تکمیل این پرسشنامه صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی برایمتقاضیان جهت شرکت در مناقصه های مورد نظر این شرکت ایجاد نخواهد کرد.
 چنانچه در هر زمان ،خالف واقع ،مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف متقاضی محرز گردد ،بالفاصلهامتیاز بندی انجام شده لغو گردیده و شرکت خاطی عالوه بر قبول مجازات های قانونی ،تصمیم متخذه از طرف
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران و جبران خسارات وارده از این بابت را نیز قبول خواهند داشت.
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مدارک مورد نیاز
شرکت بايستي تصوير مدارك خود را به تربيت ذيل و با درج شماره صفحه کالسه بندي و ارائه نمايد :
 -1اساسنامه  ،اظهارنامه ثبتی  ،روزنامه رسمی  ،آگهی تاسیس ،آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
 -2شناسه ملی ،کداقتصادی  ،گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده  ،کارت بازرگانی
 -3گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز  ،در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی
 -4ارائه چارت سازمانی و سوابق تحصیلی و اجرایی افراد کلیدی
 -5گواهینامه های صالحیت پیمانکاری معتبر اخذ شده از مراجع ذیصالح ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 -6گواهینامه سیستم های مدیریتی  ISO 29001، ISO 18001،ISO 14001، ISO 9001و سایر نظام ها و
سیستم ها
 -7مستندات مربوطه به سوابق قراردادهای اجرا شده پنج سال قبلی
 -8مستندات مربوطه به حسن سوابق و رضایت نامه کارفرمایان در پنج سال قبلی
 -9مستندات مربوط به توان مالی برای  3سال اخیر از جمله  :اظهار نامه مالیاتی  ،صورت های مالی تایید شده
مستندات مربوط به توان تجهیزاتی و ماشین آالت
-11
مستندات مربوط به اطالعات دفاتر و کارگاه ها ( مالکیت/استیجاری)
-11
مستندات و گواهینامه صالحیت مربوط به رعایت موازین و دستور العمل های سیستم های ایمنی و HSE
-12

فرم شماره  : 1اطالعات ثبتی شرکت
نام شرکت مطابق اساسنامه:

نام تجاري يا اختصاري شرکت:

تلفن :

دورنگار:

پست الكترونيك:

کدپستي:

نشاني دفتر مرکزي :
نشاني کارگاه /شعب :
نوع فعاليت  :تامين کاال □

پيمانكاري □ مشاوره □ خدماتي □

موضوع فعاليت هاي شرکت مطابق اساسنامه :
نوع شرکت  :سهامي عام □ سهامي خاص □ تعاوني □ مسووليت محدود □ ساير موارد (با ذکر نام):
نوع مالكيت شرکت :
شماره ثبت :

خصوصي □ دولتي □ تحت پوشش □ نمايندگي □
محل ثبت :

تاريخ ثبت :

وضعيت دفتر مرکزي شرکت  :استيجاري □
نحوه انجام پيمان □ E :

□ EP

□ PC

ملكي □
□ EPC

مبلغ سرمايه ثبت شده:
ساير موارد □
□ EPCF

همه موارد □
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سمت :

گروه مدرک00 :

تلفن تماس:

رديف

فرم شماره :2اطالعات اعضای هیت مدیره
نام و

سمت

نام خانوادگي

1

مديرعامل

2

رئيس هيت مديره

3

نايب رئيس هيت مديره

4

عضو هيت مديره

5

عضو هيت مديره

6

عضو هيت مديره

7

عضو هيت مديره

درصد سهام

شماره ملي

آخرين مدرك و
رشته تحصيلي

تاريخ عضويت

تذکر :نام افرادی که بعنوان اعضای هیت مدیره درج می شود بایستی مطابق آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت باشد.

رديف

فرم شماره  : 3ساختار تشکیالتی و مشخصات نیروی انسانی کلیدی
نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك و

محل و تاريخ

تاريخ شروع همكاري

سمت در

سابقه

رشته تحصيلي

اخذ مدرك

با آن شرکت

شرکت

(سال)

1
2
3
4
5

تذکر :1نمودار سازمانی شرکت و سوابق و تجارب افراد کلیدی به همراه لیست بیمه کارکنان باید ضمیمه گردد.
تذکر :2مدارک تحصیلی باید ضمیمه گردد.

رديف

فرم شماره  :4لیست متخصصان بخش فنی  /مهندسی
نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك و رشته

محل و تاريخ

تاريخ شروع همكاري

سمت در

سابقه

تحصيلي

اخذ مدرك

با آن شرکت

شرکت

(سال)

1
2
3
4
5
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ویرایش01 :

بازنگری01 :

گروه مدرک00 :

6
7

تذکر :مدارک تحصیلی باید ضمیمه گردد.

فرم شماره  : 5گواهینامه های سیستم مدیریتی
رديف

مرجع صدور گواهينامه

عنوان گواهينامه نظام مديريتي

توضيحات

تاريخ اعتبار

1
2
3
4
5

تذکر :1گواهینامه ها و نظام های ملی یا بین المللی اخذ شده باید ضمیمه گردد.
تذکر :2درصورتی که شرکت درحال اخذ گواهینامه ها و مستندات مربوطه نیز می باشد با ذکر توضیحات مراتب را درج نماید.

فرم شماره  :6گواهینامه صالحیت فعالیت از مراجع ذیصالح
رديف

عنوان رشته

پايه

مرجع صدور

تاريخ اعتبار

تعداد کار همزمان/ظرفيت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
تذکر :1ارائه رونوشت گواهی نامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهی نامه صالحیت ایمنی از وزارت کار و تامین اجتماعی،
الزامی بوده و شرکت های که گواهینامه صالحیت معتبر ارائه ننمایند در فرآیند ارزیابی کیفی شرکت داده نخواهند شد.
تذکر :2اخذ گواهینامه از اداره و سازمان های ذیل معتبر می باشد:
معاونت برنامه ریزی و نظارت رهبردی ریاست جمهوری یا استانداری ها11 of 6

پرسشنامه خوداظهاری اطالعات پیمانکاران،تامین کنندگان و مشاوران متقاضی
ورود به لیست منابع
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
شماره مدرک NMPC-HOL- NOS -FO-013 :

ویرایش01 :

گروه مدرک00 :

بازنگری01 :

سازمان کار و امور اجتماعی-سازمان فنی حرفه ای و دستگاه ها و سازمان های ذیصالح

فرم شماره  :7مشخصات سهام داران
رديف

مشخصات سهام دار

مشخصات

حقيقي يا حقوقي

نماينده سهام دار

درصد سهام

تاريخ عضويت

مالحظات

3
4
5
6
7
8
9
11

فرم شماره  :8سوابق اجرائی/کاری براساس قراردادهای منعقد شده
رديف

شرح قرارداد

نوع قرارداد

مبلغ قرارداد

انجام شده/
درحال انجام

کارفرما

1
2
3
4
تذکر :ارائه تصویر قراردادهای منعقده ,گواهینامه های خاتمه قرارداد یا صورتجلسه تحویل موقت قراردادها و مفاصاحسابهای مربوطه
برای قرارداد های  5سال اخیر ضروری می باشد.
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بازنگری01 :

ویرایش01 :

گروه مدرک00 :

فرم شماره  : 9تقدیر نامه و حسن سابقه در کارهای قبلی
رديف

مشخصات کارفرماي

موضوع قرارداد

ارائه دهنده تقدير نامه/رضايت نامه

تاريخ دريافت

1
2
3
4
تذکر :ارائه تصویر تقدیر نامه یا رضایت نامه از مشتریان قبلی برای کارهای انجام شده در  5سال اخیر ضروری می باشد.

رديف

فرم شماره  : 11توان مالی و اعتباری

1
2

 nسال جاري

عنوان معيار
n-5

n-4

n-3

متوسط پنج
n-2

n-1

سال گذشته

مبلغ ماليات متوسط ساالنه (ميليون ريال)

مبلغ حق بيمه تامين اجتماعي قطعي يا
علي الحساب پرداخت شده

(ميليون ريال)

3

سود عملياتي ساليانه (ميليون ريال)

4

مبلغ دارائي هاي ثابت

(ميليون ريال)

تذکر :1اطالعات ارائه شده صرفا باید مربوط به  3سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالک قرار نمی گیرند.
تذکر :2درخصوص ردیف  1ارائه مستندات مرتبط (گواهی پرداختی در پنج سال اخیر) ضروری است.
تذکر :3درخصوص ردیف  3ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی یا گواهی تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در پنج
سال گذشته ضروری است.
تذکر :3درخصوص ردیف  4ارائه اضهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در  3سال گذشته ضروری است
تذکر :4منظور از "دارایی های ثابت" دارایی هایی است که مستند به اظهارنامه های مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی هاست،همچنین
اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارایی های ثبت شده در دفاتر قانونی پیمانکار نیز مورد قبول خواهد بود.
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شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
شماره مدرک NMPC-HOL- NOS -FO-013 :

بازنگری01 :

ویرایش01 :

گروه مدرک00 :

رديف

فرم شماره  : 11توان تجهیزاتی
نوع مالكيت تجهيزات و ماشين آالت
شرح تجهيزات و ماشين آالت عمده موجود

سال ساخت

تعداد

اجاره اي

قطعي
(درمالكيت )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

تذکر :1پیمانکاران موظند هر زمان که این شرکت ضروری تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را فراهم آورند.
تذکر :2ارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت (کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا فاکتور خرید ماشین
آالت) ضروری است.

فرم شماره  : 12اطالعات دفاتر و کارگاه
نام شرکت :
آدرس دفتر مرکزي:
موضوع فعاليت

کارخانه /

دفاتر

دفاتر

دفاتر

کارگاه

خارجي

داخلي

کارگري

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

آدرس
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پرسشنامه خوداظهاری اطالعات پیمانکاران،تامین کنندگان و مشاوران متقاضی
ورود به لیست منابع
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
شماره مدرک NMPC-HOL- NOS -FO-013 :

بازنگری01 :

ویرایش01 :

گروه مدرک00 :

رديف

فرم شماره  : 13کاالها یا تجهیزات ویژه تامین شده
شرح کاال/تجهيزات

کارفرما

تعداد/مقدار

نام پروژه

مبلغ قرارداد

مدت تحويل کاال

1
2
3
4
5

تذکر :درصورتی که در پروژه خاصی کاال یا تجهیزات ویژه ای طبق درخواست کارفرما تامین شده باشد با ارائه مستندات مربوطه در فرم
باال درج گردد.

رديف

فرم شماره  : 14روشهای تدوین شده در زمینه تامین کاال
تاريخ تدوين

عنوان روش

موارد استفاده از روش

1
2
3
4
5

تذکر :درصورتی که پروژه از نوع  P /EPCباشد ارائه کلیه مستندات روش های اجرایی و دستورالعمل های چگونگی درخواست ,خرید,
تامین و انبارداری کاال بایستی ارائه گردد.

رديف

فرم شماره  : 15خالقیت و ابتکار در طرحها و پروژه های قبلی
شرح

وضعيت
بلي

خير

1

انجام برنامه مهندسي ارزش

□

□

2

نوآوري هاي تاييد شده دستگاه اجرايي

□

□

□

□

4

حضور در انجمن هاي علمي و صنعتي

□

□

5

ابتكارات و اختراعات تاييد شده

□

□

3

ارائه مقاالت و دستاورهاي پژوهشي،فني و
تخصصي در همايشها و مجالت معتبر

توضيحات
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پرسشنامه خوداظهاری اطالعات پیمانکاران،تامین کنندگان و مشاوران متقاضی
ورود به لیست منابع
شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران
شماره مدرک NMPC-HOL- NOS -FO-013 :

ویرایش01 :

بازنگری01 :

گروه مدرک00 :

فرم شماره  : 16رعایت موازین HSE
رديف

روش اجرايي ,دستورالعمل ,مدارك و مستندات

1
3
4
5
6
7
8
9
11
11

معيار سنجش

موجود نيست

درحال تهيه

موجود است

وضعيت اجرايي در سازمان

توضيحات

ضعيف/متوسط/قوي

نظام مستند سازي HSE
طرح واکنش در شرايط اضطراري
دستورالعمل هاي اظطراري HSE
برنامه مديريت HSE
ساختارسازماني HSE
گواهي صالحيت هاي فردي(آموزش ,HSEادواري,عدم اعتياد)
برناهه آموزش HSE
تجهيزات فردي
برنامه ارزيابي و پايش دوره اي
گواهي صالحيت  HSEاز اداره کار
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