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  OKDC TENDER 9929جهت مناقصه شماره  کیفی یابیارز

   B-3516قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیالر مدل تامین  :مناقصهوضوع م
 100حفاري دریایی پاسارگاد  مستقر بر روي دستگاه

 الریسه دستگاه موتور کاترپ یاساس راتیقطعات و تعمشرکت حفاري استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین 
کلیه ضروریست اقدام نماید. بر این اساس  100پاسارگاد  ییایدر مسقر بر روي دستگاه حفاري B-3516مدل 

معتبر حقوقی که از توانمندي و امکانات الزم از حیث تدارکاتی، تعمیراتی، تجهیزاتی لجستیکی و مالی  اشخاص
برخوردار بوده و مایل به  B-3516مدل  الریسه دستگاه موتور کاترپ یاساس راتیقطعات و تعم نیتامدر خصوص 

نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه  08/02/1400شنبه مورخ چهارروز  15:00تا ساعت حداکثر همکاري میباشند، 
ت در پـاک) و ارسال آن همراه با مدارك یاد شده زیر 1بررسی منابع تامین کنندگان خدمات (ضمیمه شماره 

نفت پـالك  و يزیشمس تبر نیظفر، ب ابانیخ -دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت به نشانی تهرانه سربسته ب
  و رسید دریافت نمایند. اقدام 148

 ثبتی معتبر شامل:مدارك 
 ی اساسنامه / مجوز فعالیتفتوکپ -
 فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس -
 ی اعضاي هیئت مدیره / صاحبان امضاي مجاز (آخرین تغییرات)آگه یروزنامه رسمفتوکپی  -
 ی آدرس (آخرین تغییرات)آگه یروزنامه رسمفتوکپی  -

 معتبر شامل: مدارك تجربی
در  3500سري سابقه تعمیرات اساسی موتورهاي کاترپیالر  مبنی بر خدمات هکنند نیتام شرکترزومه  -

 انجام شده. مواردحجم مالی  و تامین قطعات این نوع موتورهاسابقه  بهمراه دریاییحفاري دکل هاي 
 3500سري کاترپیالر  هايرزومه نفرات کلیدي جهت تعمیرات اساسی موتور -
کاترپیالر مربوط به موتورهاي علی الخصوص گواهینامه هاي گواهینامه هاي نفرات کلیدي مدارك و  -

  3500سري 
در محل دستگاه حفاري ( بصورت خاص بر روي  3500سوابق انجام اورهال موتورهاي کاترپیالر سري  -

 دستگاه هاي حفاري دریایی)
 تعمیراتی در پروژه هاي مختلف از کارفرماهاي قبلی ي اخذ شدههارضایت نامه  -
 بزار و تجهیزات اصلی مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی ارائه لیست ا -
گواهی نامه کالیبراسیون ابزار و تجهیزات موجود در شرکت که جهت تعمیرات اساسی مورد استفاده قرار  -

 می گیرند. 
اصالت  يها نامهیارائه گواه ییبر توانا یشرکت کننده در مناقصه مبن یاظهارنامه ممهور به مهر رسم -

 (Bill of Lading)بارنامه حمل و  (Certificate of Origin) مبدا یقطعات از جمله گواه نیتام
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 شامل: مالیمدارك 
 1399ماه منتهی به سال مالی  12گردش مالی  -
  قرارداد مشابه آخرین مربوط بهتامین اجتماعی  ا حسابمفاصفتوکپی  -
 (عملکرد) یاتیمفاصا حساب مال آخرین یفتوکپ -
قطعات  نیجهت تام يو یمال ییبر توانا یشرکت کننده در مناقصه مبن یبه مهر رسم اظهارنامه ممهور -

 یاساس راتیو انجام تعم
 

 
 
 
 



 

 

 
 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 
 کارگاه             آزمایشگاه              شرکت    :شخصیت                                            نام تأمین کننده:  1

2 

  نوع شرکت: 
  سایر   تعاونی      با مسئولیت محدود       سهامی عام         سهامی خاص  

 نوع مالکیت:
  سایر   تحت پوشش      عمومی       دولتی         خصوصی  

 کد اقتصادي:  شماره ثبت:  تاریخ ثبت:  تاریخ تاسیس:  

(فتوکپی برابر اصل مدارك شرکت شامل: آگهی روزنامه رسمی (روزنامه صادره ابتداي تاسیس و آخرین تغییرات، اظهارنامه تاسیس 
  و اساسنامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت ضمیمه گردد.)

 :  / مدیریت  عاملنام مدیر  3

4 

 فعالیت:و شرح  نوع
  
  

5 

 تخصصی مربوط به فعالیت: گواهینامه هايمجوزها و 
 
 

(درصورت دارا بودن هرگونه نمایندگی، تاییدیه از شرکتهاي اصلی و هرگونه مجوز فعالیت و پروانه کار از وزارتخانه، موسسات، 
 بوطه را  ضمیمه فرمائید.)ها و ... ، مدارك مرانجمنها، اتحادیه

6 

 (مشخصات دفتر مرکزي)
  استان :                                                شهر :

 آدرس :
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
   صندوق پستی:

7 

 )و کارگاه ها (مشخصات سایر دفاتر
 شهر :           استان :                                 

 آدرس : 
 وب سایت:  تلفن: 
 پست الکترونیکی: فاکس:

 کد پستی :
 صندوق پستی:

8 
  .باشد می ........................پرسنل کلیدي مرتبط با خدمات تعداد 

 پیوست شود) کلیدي (رزومه پرسنل :سوابق عملی و تجربی پرسنل کلیدي

9 
پیوسـت ) را تجهیـزات و ماشـین آالتو  ادوات تسـت ،آزمایشـگاهی شامل امکانات کارگـاهی،( ظرخدمات مورد نسخت افزارهاي مرتبط با 

 نمایید. 
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 )IMS( کپارچهی تیریمد ستمیس

 داخلی) خدمات کنندگانفرم پرسش نامه بررسی منابع (تأمین
 

10 
 نرم افزارهاي تخصصی مورد استفاده در راستاي خدمات مورد نظر به پیوست ارائه شود.

11 
 ، کـار پایـان درخدمات انجام شـده مربوط به   ON LINEنسخ کاغذي / الکترونیکی /  چه  نوع مدارك و مستندات فنی در قالب  

 .به پیوست ارائه گردد) هر گونه مدارك و سوابق مرتبط(ارائه خواهد شد 
 

 □خیر  □ساختار و رویه هاي کنترل کیفیت محصول (خدمات) موجود است؟  بلی  13
 در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.

 □خیر  □بلی    داراي ضمانتنامه کیفیت (گارانتی) و خدمات پس از فروش هستند؟/ خدمات آیا محصوالت  14
 (درصورت پاسخ مثبت، لطفاً مدت هریک را قید فرمائید.) 

15 
(بـا ها، موسسات و شرکتها نیز ثبت گردیـده اسـت؟ آیا آن شرکت در واحدهاي بررسی منابع شرکتهاي وزارت نفت یا دیگر وزارتخانه

 خ، و ارائه هرگونه مدارك موجود)ذکر نام، تاری

16 

 (مدارك مربوطه ضمیمه گردد.)اید. ، و غیره را اخذ نمودهHSE ،ISOهاي مدیریت کیفیت، محیط زیست و آیا گواهینامه
ISO9001 □   

□ ISO14001 
□ OHSAS18001 
□ ISO/TS29001 

17 
 اید؟ذي صالح دریافت نمودهریان خود و یا موسسات گواهینامه و یا حسن انجام کار در خدمات ارائه شده را از مشت آیا
 )در صورت پاسخ مثبت، مدارك و مستندات مرتبط پیوست گردد.(   □خیر  □بلی  

18 
 :(صورتهاي مالی حسابرسی شده) ارائه شود گردش مالی سه سال گذشته

 (مدارك مرتبط پیوست شود) .نماییداستانداردها و روش هاي کاري مدون مورد استفاده در فعالیت هاي خود را ذکر  19

20 

 گردد. ) برگ تایید می2) بند در دو  (20(بیست صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم پرسشنامه ، شامل 
 نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

 

 تاریخ: امضاء و مهر 
  توجه:
بـه مـدیریت امـور  PDF) و تحت فایـل CDشرده (لطفاً هرگونه کاتالوگ، مشخصات و اطالعات خود را حتی االمکان بصورت لوح ف •

  تحویل نمایید. حقوقی و قراردادها
 مدارك درخواستی در این فرم به همراه هرگونه مدارك و مستندات که بتواند مورد بررسی قرارگیرد بایستی ضمیمه و ممهور به مهـر •

  گردد.  آن شرکت
 بود.  کلیه اطالعات و مدارك ارسالی در این شرکت محفوظ خواهد •
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