
  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  گزارش شناخت

   :عنوان مناقصه
هاي مختلف ساختماني، برقي، تاسيسات سرمايشي و گرمايشي و  عمليات حفظ، نگهداري و تعميرات در بخش

  تاسيسات مكانيكي پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي

  اهداف كلي و كمي پروژه: ، )عنوان مشخصات كلي١

هاي مختلف ساختماني، برقي، تاسيسات  عمليات حفظ، نگهداري و تعميرات در بخش از: رتستموضوع پيمان عبا

 ،سرمايشي و گرمايشي و تاسيسات مكانيكي پااليشگاه دوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در استان بوشهر

 باشد. شده ميمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس که پيمانکار موظف به انجام خدمات ذكر  ،بندر عسلويه

  ) سازمان كارفرمائي:٢
به عنوان نماينده اصلي  مجتمعپااليشگاه دوم  سرپرست وشركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما مي باشد 

  بعنوان  دستگاه نظارت در اين پيمان مي باشد. پااليشگاه دوم منابع انساني واحدو كارفرما 

   : اجراي خدمات) چارت سازماني مورد نياز ٣
  تام االختيار نماينده- ۱۰انباردار - ۹سرپرست -  ۸ نجار-۷  بنا-۶نقاش -۵جوشكار - ۴لوله كش - ۳تهويه كار - ۲برق كار - ۱

  (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه): برنامه زماني كلي اوليه )٤
  مدت اوليه پيمان از تاريخ ابالغ شروع بكار لغايت دو سال شمسي است. 

  ژه:اطالعات تامين مالي پرو )٥
تامين مي گردد كه بر اساس كار انجام شده و مورد تاييد دستگاه  پااليشگاه دوممديريت از بودجه هاي جاري 

  نظارت مبلغ قرارداد آتي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

  ) اسناد فني و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايد:٦
  مي باشد  فوق الذكر ۱بند بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظائف  به شرح  وظائف پيمانكار

  برنامه تداركاتي پروژه(تداركات داخلي و خارجي)،حسب مورد: )٧
آالت و خودروها بشرح جدول ذيل كه جهت اجراي مفاد پيمان ضروريست برعهده پيمانكار  تامين كليه ماشين - ۱

هاي ديگر را  ، بيمه و ساير هزينه ، تامين سوخت و روغن هاي تعميرات رفرما تعهدي در قبال هزينهباشد ضمناً كا مي

  نخواهد داشت.

  مورد نياز  خودروهايجدول حداقل 
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  توضيحات  تعداد  عنوان

  پااليشگاه دوم  ۱  و يا باالتر با راننده 91ساعته مدل  12تن  6ايسوزو  تراك  ١

٢  
تني  5و نخاله  ي جك هيدروليك و اسكيپ مخصوص حمل مصالحايسوزو دارا كاميونت

  ساعته با راننده 12و يا باالتر  91مدل 
  پااليشگاه دوم  ۱

  



 قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظيربيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)) ٨

  .قوانين بيمه و تامين اجتماعي •

  .ها ي و قوانين مربوط به مالياتقوانين مربوط به وزارت دارائي و اقتصاد •

 .قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي •

  .مندرج در شرح كارپرسنل بيمه هاي مسئوليت و مدني  •

  .در مجتمع   HSEهاي جاري الزامات ايمني مطابق با مقررات و دستورالعمل •

  .مجتمع گاز پارس جنوبي پيمانكاران  بهداشت و محيط زيست  ، دستورالعمل ايمني •

  عايت مسايل ايمني و استفاده از وسايل حفاظت فردی قيد شده در جدول مربوطه.ر •

اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند ج ماده  اساس برمالحظات زيست محيطي رعايت  •

  . ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ۱۰۴

  


