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 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 )تجديد( ۴۰۶۲/۹۷ آگهي فراخوان مناقصه شماره

��اقصه ندر نظر دارد م) SPGC(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي �ي 234 �0�1/!�� .���ت ��-,%�ت �*()� ، &%$ و "! �اري  

از كليه  لذا. به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان خود 6 �رم

وبه ــــمصدر نظر گرفتن مفاد ابالغ با ايل به شركت در مناقصه ــمتصورت  در شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد

نسبت به اعالم آمادگي و ، و توضيحات  بشرح ذيل  ۲۸/۰۶/۹۶ مورخ ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ ارهـــاين مجتمع بشم هيات مديره

قابل ذكر است مناقصه گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي نمايند ، چنانچه با .شركت در مناقصه اقدام نمايند

لو اينكه تاييد صالحيت شده و درمصوبه فوق الذكرگردند ، و ندرجبرنده شدن در يكي از مناقصات ، مشمول محدوديتهاي م

پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قيمت باز گشائي شده باشد ، مناقصه گزار 

ونه تصميم ديگري مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگ

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

 

 ي سبز پااليشگاه چهارمخدمات تنظيفات محوطه ، حفظ و نگهداري  فضا موضوع مناقصه

 )تجديد( ۴۰۶۲/۹۷ شماره مناقصه

 مرحله اي يك/ عمومي  نوع مناقصه

 از ابالغ شروع بكار سال شمسي ۲ مدت انجام كار

 ۶۹۸/۳۷۰/۱۳۰/۴۳ )ريال (مبلغ برآورد  تقريبي انجام كار

فرآيند ارجاع مبلغ سپرده شركت در 

 )ريال (كار

تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين  يكي ازبصورت  ريال ۰۰۰/۵۲۰/۱۵۶/۲به مبلغ 

 .هيات وزيران ۲۲/۰۹/۹۴هـ مورخ ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲معامالت دولتي شماره 
بصورت وجه نقد، مبلغ نقدي  درصورت ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: تبصره

نام پااليشگاه ب ۷۷۲۵كد  عسلويه شعبهملي بانك  ۰۱۱۱۱۱۲۴۲۴۰۰۷به شماره حساب  ميبايست
 .و فيش واريزي ارائه گردد شركت مجتمع گاز پارس جنوبي واريزچهارم 

 درصد مبلغ پيمان در مقابل ضمانتنامه معتبربانكي ومطابق با روش قيد شده در اسناد مناقصه ۳ پيش پرداخت

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  ـعسلويه  محل اجرا

 ۱۵/۱۰/۹۷مورخ  شنبهعصر روز  ١٧ساعت  حداكثر تا )رزومه(مهلت تحويل مدارك 

 حداكثر امتياز هر معيار

 امتياز ۳۰ قبلي در كارهاي حسن سابقه-۲ امتياز ۴۰ )سابقه اجرايي( تجربه-۱

 امتياز HSE ۵ -۴ امتياز ۲۵توان مالي -۳

 )قانون برگزاري مناقصات ۱۲آيين نامه اجرايي بند ج ماده ۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷مطابق مواد ( 
 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ۲۸/۱۱/۱۳۹۵مورخ  ۱۷۳۰/۱/۱۰۰۰۳۰-۱بالغ مصوبه شماره و ا

 .روش ترجيحي وزني ميباشد روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار

 .ميباشد) شصت( ۶۰حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه  حداقل امتياز قابل قبول

 آدرس پستي محل  تحويل رزومه
فاز  پااليشگاه چهارم منطقه ويژه انرژي پارس شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  عسلويه

 پيمانها خدماتدفتر   - مركزيساختمان  ۸و۷و۶

 ۰۷۷۳۷۳۲۵۳۶۶: فاكس  تلفن و فاكس

 يادار/كارشناس پاسخگوئي به سئواالت فني
 )ملك نژاد -شهبازي( ۰۷۷۳۱۳۱۶۵۸۳-۶۵۸۵ :منحصراً پاسخگويي فني 

 )اسماعيلي -دهقان -پور كريم( ۰۷۷۳۱۳۱۶۵۹۰ :اسخگويي اداري پ

WWW.TENDER.BAZRASI.IR– ميبايست پس از دريافت ازطريق سايت هاي ) فرم ۵(كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت:ساير توضيحات مهم 

TS.MPORG.IRWWW.IE WWW.SPGC.IR  ) تا قبل ) رزومه (، بدقت مطالعه ، بررسي ، تكميل و به همراه ساير مدارك ) بخش مناقصات

 .از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد
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 :رعايت موارد ذيل الزاميسيت 

 :الف 

از   خدمات عمومي و نگهداري فضاي سبزارائه گواهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در كد رشته  �

يت شرط اصلي و اساسي تاييد صالح(سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي براي شركت درمناقصه الزاميست 

باتوجه به اينكه برخي گواهينامه ها  سه ساله ميباشد شركتهايي كه بيش از يكسال از زمان تاريخ ). شركتها

صدور گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاري نيز بوده ، در غير 

 .ميباشداينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول ن

   : ب

مختص  ارائه اخذ تأئيديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي واقع در عسلويه : ۱-ب �

ئه پيشنهاد مالي الزامي بوده و پيشنهاد مالي حداكثر تا قبل از مهلت تعيين شده جهت ارا اين مناقصه

 .مذكور باشند مفتوح نمي گردد  شركتهائيكه فاقد تأئيديه

كليه مناقصه گران موظف به ارائه گواهي نامه صالحيت ايمني معتبر و داراي  اعتبار زماني  از وزارت :  ۲-ب �

مي باشند در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور تعاون، كار و امور اجتماعي تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت 

 .پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يافت

 : ج

. صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر پس از اعالم برنده مناقصه يهارائه اخذ مجوز تأئيد �

بت به اخذ معرفي نامه شركتهاييكه گواهينامه صالحيت آنان خارج از استان بوشهر مي باشند مي بايست نس(

امور -مبني بر امكان انجام فعاليت از اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان بوشهر و ارائه آن به كارفرما

 )پيمانها
 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كليه ضمانت نامه هاي  ١٠/٢/١٣٩٤مورخ ٣١٥٩٥/٩٤حسب بخشنامه شماره  -١

 ايست داراي شماره سپام باشندريالي صادره توسط بانك ها مي ب

 .كپي كليه مستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهي ، ميبايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد -۲

 .ارسال  نامه درخواست  شركت در مناقصه با قيد شماره  و موضوع مناقصه بهمراه ساير مدارك  -۳

سط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مناقصه گر تو -۴

قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي  ۴آيين نامه اجرايي تبصره  ۲رعايت ترتيبات مقرر در ماده 

 حسابداران ذيصالح

 .اسه مليضمن دارا بودن شخصيت حقوقي ، ارائه اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات  و همچنين ارايه شن -۵

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

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

 .اثري داده نخواهد شد

بـه انضـمام گـواهي امضـاي     امضاء گرديده و  بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مهر و ها و اسناد مي كليه فرم -٨

گـزار مختـار بـه     در صورت عدم ارائه گواهي مزبور، مناقصه. (صاحبان امضاء مجاز ارسال گردد/محضري صاحب

 .)عدم تاييد اسناد ارزيابي كيفي به لحاظ شكلي خواهد بود

ي يا اطالعات خالف واقع ، تهديد، رشوه و نظاير چنانچه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركتهاي متقاضي از مدارك جعل -۹

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

 .پس از مرحله ارزيابي ، تنها از شركتهاي تعيين صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد -۱۰
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ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به  فني ، بازگشايي و/اسناد پيشنهاد قيمت برنامه زماني تحويل و دريافت -۱۱

 .درج خواهد شد) پس از فرايند تعيين صالحيت(شركتهاي تعيين صالحيت شده 

 )تكميل فرم تعهدات نامه( ۱۳۳۷منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه  -۱۲

 گاز پارس جنوبي خدمات پيمانهاي پااليشگاه چهارم شركت مجتمع 
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