
  ۷۸۰/۹۶شماره عمومي مناقصه فراخوان آگهي 
يند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان به پيمانكار واجد آرا پس از طي فرالذكر  موضوع ذيل در نظر دارد مناقصه) SPGC(جنوبي  پارس گاز شركت مجتمع

در نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه كميسيون با مايل به شركت در مناقصه تآيد در صورت  هاي متقاضي دعوت بعمل مي از كليه شركت لذا. شرايط واگذار نمايد

  .مادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايندآنسبت به اعالم  ،شرح ذيله و توضيحات  ب ۱۴/۰۶/۱۳۹۴مورخ  ۱۵۱۴/۵/۴۸۲۵۴-۲ شمارهه مناقصات اين مجتمع ب

هاي مندرج  ول محدوديتمشم ،چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ،نمايند ند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي ميگراني كه در چ ذكر است مناقصه قابل

گشائي شده نموده و پاكات پيشنهاد قيمت باز ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم ،الذكرگردند درمصوبه فوق

گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و  گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه مناقصه ،باشد

  .نمايند گران از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي مناقصه

  

  موضوع مناقصه
   LVانجام خدمات سيم پيچي و تعمير الكتروموتورهاي 

  مجتمع گاز پارس جنوبيشركت 

  ۷۸۰/۹۶  شماره مناقصه

  اي يك مرحله  نوع مناقصه 

   سال شمسي يك  مدت انجام كار

  ريال ۹،۷۳۷،۷۵۰،۰۰۰  )ريال (ورد  تقريبي انجام كارمبلغ برآ

فرآيند ارجاع مبلغ سپرده شركت در 

  ) ريال ( كار
    ريال۴۸۷،۰۰۰،۰۰۰

   اوليه پيماندرصد مبلغ  ۱۰  ميزان پيش پرداخت

  ارس جنوبيپشركت مجتمع گاز ـ  پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه ـ عسلويهبندر  ـبوشهر استان  محل اجرا

  ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ مورخ شنبهچهاربعدازظهر روز  ۴حداكثر تا ساعت   )رزومه(مهلت تحويل مدارك 

  معيارحداكثر امتياز هر 

توان )۴  امتياز  ۲۰توان مالي  )۳ امتياز   ۱۵ حسن سابقه قبلي )۲ امتياز ۳۰ )سابقه اجرايي(تجربه )۱

  امتياز  HSE  ۵) ۶  زامتيا  ۱۰توان فني و برنامه ريزي  )۵   امتياز ۲۰تجهيزاتي 

  )مناقصاتقانون برگزاري  ۱۲آيين نامه اجرايي بند ج ماده  ۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷مطابق مواد (  

  )ارزيابي از روش وزني استفاده مي گردد(.باشد مي)  شصت( ۶۰ مناقصهحداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به   حداقل امتياز قابل قبول  

  آدرس پستي محل  تحويل رزومه

ساختمان  ۳و۲هايفاز - پااليشگاه دوم - شركت مجتمع گاز پارس جنوبي -انرژي پارساقتصادي منطقه ويژه  - عسلويهبندر 

   پيمانها دفتر امور  - طبقه اول -ستاد اداريمركزي 

   ۱۰۱،۲اطاق شماره

  تلفن و فاكس
  ۰۷۷۳۱۳۱ )داخلي (  ۲۷۵۱و۲۷۵۲ :تلفن

  ۰۷۷۳۱۳۱-۲۷۶۴ :فاكس

  )يزدانيان/حامدي فر( ۰۷۷۳۱۳۱۲۷۶۱- ۲۷۶۲  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت

  

  :ساير توضيحات مهم
 ،دقت مطالعهه ب ،)بخش مناقصات ( ،WWW.SPGC.IRتحت عنوان  مجتمعطريق سايت  دريافت از بايست پس از مي هاي ارزيابي صالحيت كليه فرم - ۱

 .تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد) رزومه(تكميل و به همراه ساير مدارك  ،بررسي

  .ارسال گرددمربوطه بايست به همراه فرم  مي ،ارزيابي و امتياز دهيكپي كليه مستندات مندرج در هر فرم جهت  - ۲

  .مدارك همراه سايره در مناقصه با قيد شماره  و موضوع مناقصه بشركت  ارسال  نامه درخواست  - ۳

در زمان انعقاد قرارداد الزامي  )حسابداران رسمي  حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه(هاي مالي حسابرسي شده  رائه صورتا - ۴

     .است

  .و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي آگهي آخرين تغييرات  ،آگهي تاسيس ،ارائه اساسنامه ،ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي - ۵



  .بايست بصورت منظم و كالسه شده ارسال گردد  كليه مدارك مي - ۶

  .هاي فاقد رزومه و مدارك تكميلي ترتيب اثري داده نخواهد شد مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستبه مدارك و اسنادي كه با تاخير و پس از  - ۷

  .بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاء و مهر گردند ها و اسناد مي كليه فرم - ۸

تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت  ،اطالعات خالف واقعهاي متقاضي از مدارك جعلي يا  چنانچه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت - ۹

  .خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد

  .هاي تعيين صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد تنها از شركت ،پس از مرحله ارزيابي -۱۰

هاي تعيين صالحيت شده  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت بازگشايي و ،دريافت اسناد پيشنهاد قيمتتحويل و  برنامه زماني -۱۱

  .درج خواهد شد) پس از فرايند تعيين صالحيت(

  .ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد -۱۲

هاي ديگر باشد موظف است قبل از انعقاد  كار و رفاه اجتماعي استان ،اقصه داراي مجوز تاييد صالحيت از اداره كل تعاوندر صورتيكه شركت برنده من -۱۳

   .كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر و ارائه آن به كارفرما اقدام نمايد ،قرارداد با كارفرما نسبت به اخذ معرفي نامه مبني برامكان انجام فعاليت  از اداره كل تعاون

بايست نسبت به اخذ تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي واقع  هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق مي كليه شركت-۱۴

الزم به ذكر است در صورت عدم . هاي ستاد تحويل و ارائه نمايند ت پيشنهاد قيمت، به دفتر امور پيماندر عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا قبل از تحويل پاك

  ها گشايش نخواهد يافت ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آن

همراه رزومه ارسالي الزامي بوده و ه رفاه اجتماعي بارائه گواهينامه تاييد صالحيت و داراي اعتبار زماني صالحيت ايمني امور پيمانكاران از اداره تعاون، كار و -۱۵

  .گر تاييد نخواهد شد درصورت عدم ارائه گواهينامه مذكور، صالحيت مناقصه

  

  

  

  

  

  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپيمانهاي رامو                                                                                                                                  

  

  

  

  

  



  


