
 

  
  شركت ملي گاز ايران

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  ۹۵۷/۵۹شماره مناقصه ارزيابي كيفي فراخوان آگهي 

 ۲۵۰۰واحدي و ترميم و لكه گيري آسفالت شهرك  ۳۷۲روكش آسفالت شهرك  دارد مناقصهدر نظر ) SPGC(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

از كليه  لذا. واگذار نمايدواجد شرايط ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان به پيمانكار  يندآرا پس از طي فر واحدي مجتمع مسكوني پارس جم

مجتمع در نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه كميسيون مناقصات اين با  مايل به شركت در مناقصهتشركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد در صورت 

  .نسبت به اعالم آمادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند، و توضيحات  بشرح ذيل  ۱۴/۰۶/۱۳۹۴مورخ  ۱۵۱۴/۵/۴۸۲۵۴- ۲ بشماره

قابل ذكر است مناقصه گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي نمايند ، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، مشمول 

و  باشند حيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نمودهمحدوديتهاي مندرج درمصوبه فوق الذكرگردند ، ولو اينكه تاييد صال

ي شده باشد ، مناقصه گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات يپاكات پيشنهاد قيمت باز گشا

  .گران از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نماينداقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و مناقصه 

  موضوع مناقصه
واحدي مجتمع  ۲۵۰۰واحدي و ترميم و لكه گيري آسفالت شهرك  ۳۷۲روكش آسفالت شهرك 

   مسكوني پارس جم

  ۷۵۹/۹۵  شماره مناقصه

  يك مرحله ايعمومي   نوع مناقصه 

  ماه شمسي دو  مدت انجام كار

  ريال اعالم ميگردد ۶۳۴/۲۵۱/۸۰۱/۹و مباني مربوطه مبلغ  ۱۳۹۵بر اساس فهرست بهاء پايه سال   )ريال (تقريبي انجام كار  مبلغ براورد

فرآيند ارجاع شركت در تضمينمبلغ 

  ) ريال ( كار
  ريال  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰

  مسكوني پارس جممجتمع –  جم  محل اجرا

  ۱۱/۱۲/۱۳۹۵مورخ   چهارشنبه روز عصر ۳ساعت حداكثر تا   )رزومه(مدارك  تحويلمهلت 

  ق ب م انجام مي گردد  ۱۲آيين نامه اجرايي بند ج ماده  ۱۱براساس ماده   روش ارزيابي و محاسبه امتيازات معيارها

  محل  تحويل رزومه آدرس پستي
 ،پااليشگاه دوم  ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، انرژي پارس اقتصادي منطقه ويژه ،عسلويه بندر  ،استان بوشهر

  ۱۱۲ شماره اقتا پيمانهادفتر امور  مركزي ستاد، طبقه اول ، ساختمان اداري

  ۰۷۷- ۳۱۳۱۲۷۶۴: فكس     ۰۷۷- ۳۱۳۱۲۷۵۲ :تلفن   تلفن و فاكس

  )داخلي ( ۲۷۵۹و   ۲۷۵۲  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت

  نوع اخذ تضمين پيش پرداخت
صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز از بانك ضمانت نامه هاي  -۲ضمانت نامه بانكي  -۱

  مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

 واريز نحوه و پرداخت روش ، ميزان

  : پيمان پرداخت پيش

  

  

  

در ازاي دريافت تضمين  ۲۲/۰۹/۹۴هـ مورخ  ۵۰۶۵۹ت / ۱۲۳۴۰۲براساس تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 

مبلغ پيش درصد  چهلقسط اول معادل . مبلغ اوليه پيمان در سه قسط%) ۲۰(بانكي معتبر معادل بيست درصد 

كه طبق  پس از تجهيز كارگاه مبلغ پيش پرداختدرصد  سيپس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل  پرداخت

مبلغ  درصد سيقسط سوم معادل شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات الزم است و 

پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون در نظر گرفتن  پيش پرداخت

نسبت مبلغ كل )  هفتاد درصد پيش پرداختدل معا(پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت، .مصالح پاي كار

به استثناي تعديل، مابالتفاوت (از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت  پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان



  

  

  

يكصد و چهارده درصد نسبت كل واريز قسط سوم معادل  بعد ازكسر مي شود و ) نرخ مصالح، و پرداخت هاي مشابه

به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تاآخرين  از صورت وضعيت ها كسر ميشود غ اوليه پيمانپيش پرداخت به مبل

  .صورت وضعيت موقت مستهلك گردد

  :ساير توضيحات مهم 
  

بخش (،  WWW.SPGC.IRتحت عنوان  اين مجتمعسايت  طريقازدريافت پس ازميبايست كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت - ۱

در صورت ( .گرددتحويل مهلت مقرر تا قبل از اتمام ) رزومه (تكميل و به همراه ساير مدارك بدقت مطالعه ، بررسي ، ، ) مناقصات 

مهر و امضاء مجاز مناقصه گر مورد ارزيابي قرار نمي گيرد ضمناً درج مهر امضاء به جاي امضاي صاحبان  عدم درجعدم تكميل و 

 )امضاي مجاز شركت پذيرفته نمي شود 
  

  درخواست شركت در مناقصه با قيد شماره مناقصه و ارسال آن بهمراه ساير مدارك نامه تنظيم  - ۲

   .ابنيه رشته پنج پايهحداقل ،  برنامه و بودجهسازمان از  شدهاخذ  )رتبه بندي(صالحيت  گواهينامه  - ۳

   .الزامي است و ظرفيت آزاد در رشته مورد نظر دارا بودن گواهينامه ياد شده

و مستندات مربوط به سوابق كارهاي انجام شده يا در زمينه هاي مشابه در مرتبط با انجام موضوع مناقصه و يا گواهي  ارائه -۴

و  مستندات مربوط به مدارك تحصيلي اعضاء هيات مديره  تشويق نامه ها و رضايت نامه هاي كارفرمايان قبلي حال انجام و

  پيمانكار

  .  )حسابداران رسمي  حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه( -ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده  -۵

  شناسه ملي  واقتصادي  ، كددارا بودن شخصيت حقوقي ، ارائه اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات  -۶

و مدارك تكميلي و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه گردند  واصلبه مدارك و اسنادي كه با تاخير و پس از مهلت مقرر - ۷

  .ترتيب اثري داده نخواهد شد

  .دنمجاز امضاء و مهر گرد اشخاصيا  شخصكليه فرمها و اسناد ميبايست توسط  - ۸

ميبايست به همراه فرم و ساير مدارك در قالب جهت ارزيابي و امتياز دهي ، مندرج در هر فرم درخواستي كليه مستندات كپي  - ۹

  .رزومه ارسال گردد

، رشوه و  متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ، تهديد كه شركتهاي دثابت گرد فرايند ارزيابيچنانچه در حين  - ۱۰

  .استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد تاييد صالحيت خودنظاير آن براي 

مناقصه تحويلي به ساير اطالعات مربوطه در اسناد  تغيير برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت ، بازگشايي و - ۱۱

  .شركتهاي تعيين صالحيت شده متعاقباً اعالم خواهد شد

ارائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و پس از مرحله ارزيابي ، تنها از شركتهاي تاييد  - ۱۲

                        .صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد

  



  


