
  )تجديد شده( ٨٠٨/٩٧شماره 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

 هيئت مديرهمفاد ابالغ مصوبه در نظر گرفتن با مايل به شركت در مناقصه تآيد در صورت  عمل ميه هاي متقاضي دعوت ب از كليه شركت لذا. شرايط واگذار نمايد

  .مادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايندآنسبت به اعالم  ،شرح ذيله و توضيحات  ب ٢٨/٠٦/١٣٩٦مورخ  ٢٤/٠٠١/٤٨٦گ  شمارهه اين مجتمع ب

 هاي مندرج در ول محدوديتمشم ،چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ،نمايند م آمادگي ميند مناقصه مجتمع اعالگراني 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 مصوبه فوق

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

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

  

  موضوع مناقصه
  و پااليشگاه دومستاد هاي  ، سرو غذا و اداره رستورانتوزيع ،یتهيه و طبخ، بسته بند

   شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  )تجديد شده( ٨٠٨/٩٧  شماره مناقصه

  يك مرحله اي  نوع مناقصه 

   سال ١  مدت انجام كار

  ريال ١١٧،٧٦٧،٢٦٠،٥٥٠   )ريال (ورد  تقريبي انجام كارمبلغ برآ

فرآيند ارجاع مبلغ سپرده شركت در 

  ) ريال ( كار
  ريال ٣،٨٥٦،٠٠٠،٠٠٠

  كار ابالغ شروع بهدرصد مبلغ اوليه پيمان در يك مرحله و پس از  دهبه ميزان   پيش پرداختميزان 

   ـ ساختمان مركزي ستاد  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه بوشهر، عسلويه، استان  محل اجرا

  ١٠/١٣٩٧/ ٠١مورخ بعدازظهر روز شنبه  ٤حداكثر تا ساعت   )رزومه(مهلت تحويل مدارك 

  حداكثر امتياز هر معيار

   امتياز  ٢٠توان مالي  -٣ امتياز   ٣٠ حسن سابقه قبلي - ٢ امتياز ٤٠ )سابقه اجرايي( تجربه -١

     ٥ايمني   -٦  زامتيا  ٣ريزي  توان فني و برنامه -٥   امتياز  ٢ توان تجهيزاتي -٤

  )قانون برگزاري مناقصات ١٢ه اجرايي بند ج ماده آيين نام ٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧مطابق مواد (

  )گردد ارزيابي از روش وزني استفاده مي(.باشد مي) امتياز  ٦٠(حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه   حداقل امتياز قابل قبول  

  آدرس پستي محل  تحويل رزومه

  ـ طبقه اول ـ ستاد ساختمان اداري ـ پارس جنوبي شركت مجتمع گاز ـ پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه ـعسلويه 

   ها  پيماندفتر امور  

  ١١٢اطاق شماره

  تلفن و فاكس
  ٠٧٧٣١٣١ )داخلي (  ٢٧٥١و٢٧٥٢ :تلفن

  ٠٧٧٣١٣١-٢٧٦٤ :فاكس

  )قنبري/ حاجيان( ٠٧٧٣١٣١ )داخلي ( ٢٧٥٦ -  ٢٧٥٧  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت

  

  :ساير توضيحات مهم
 ،دقت مطالعهه ب ،)بخش مناقصات ( ،WWW.SPGC.IRتحت عنوان  مجتمعطريق سايت  دريافت از بايست پس از مي ي ارزيابي صالحيتها كليه فرم - ١

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

  .ارسال گرددمربوطه بايست به همراه فرم  مي ،در هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهيكپي كليه مستندات مندرج  - ٢

  .مدارك همراه سايره در مناقصه با قيد شماره و موضوع مناقصه بشركت  ارسال  نامه درخواست - ٣

كه در صورتي .الزاميست ل تعاون، كار و رفاه اجتماعيگواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در امور آشپزخانه و رستوران از اداره كارائه  - ٤

ساله صادر شود اگر بيش از يكسال از زمان صدور و يا  آخرين تمديد گواهينامه  ٣گري مشروط به تمديد اعتبار ساليانه، به صورت  گواهينامه صالحيت مناقصه

  .واهد بودو مورد قبول نخآنان گذشته باشد  موظف به ارائه نامه تمديد اعتبار مربوط به  سال جديد هستند، در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده 



در زمان انعقاد قرارداد الزامي  )حسابداران رسمي  حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه(هاي مالي حسابرسي شده  رائه صورتا - ٥

     .است

  .اقتصاديو همچنين ارايه شناسه ملي و كد  آگهي آخرين تغييرات  ،آگهي تاسيس ،ارائه اساسنامه ،ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي - ٦

  .بايست بصورت منظم و كالسه شده ارسال گردد  كليه مدارك مي - ٧

  .هاي فاقد رزومه و مدارك تكميلي ترتيب اثري داده نخواهد شد به مدارك و اسنادي كه با تاخير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواست - ٨

صاحبان /و به انضمام گواهي صاحب )مهر امضاء فاقد اعتبار است( و مهر گرديده زنده مجاز امضاء بايست توسط شخص يا اشخاص ها و اسناد مي كليه فرم - ٩

  ).گزار مختار به عدم تاييد اسناد ارزيابي كيفي به لحاظ شكلي خواهد بود در صورت عدم ارائه گواهي مزبور، مناقصه.(امضاء مجاز ارسال گردد

تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت  ،هاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع رديد كه شركتچنانچه در حين فرايند ارزيابي ثابت گ -١٠

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

  .ت خواهد شدهاي تعيين صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعو تنها از شركت ،پس از مرحله ارزيابي -١١

هاي تعيين صالحيت شده  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت بازگشايي و ،برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت -١٢

  .درج خواهد شد) پس از فرايند تعيين صالحيت(

  .اهد كردارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخو -١٣

هاي ديگر باشد موظف است قبل از انعقاد  كار و رفاه اجتماعي استان ،در صورتيكه شركت برنده مناقصه داراي مجوز تاييد صالحيت از اداره كل تعاون -١٤

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

  .باشد كميت و كيفيت خدمات بر اساس گزارش شناخت اسناد مناقصه مي ،نوع -١٥

 تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسبايست نسبت به اخذ  هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق مي كليه شركت-١٦

الزم به . هاي ستاد تحويل و ارائه نمايند ، به دفتر امور پيمانعسلويه مختص اين مناقصه اقدام و مجوز مربوطه را تا قبل از تحويل پاكت پيشنهاد قيمت واقع در

  .ها گشايش نخواهد يافت ذكر است در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آن

گواهينامه تاييد صالحيت ايمني معتبر و داراي اعتبار زماني از اداره كل ارائه بايست نسبت به  اقصه فوق ميهاي تأييد صالحيت شده در من كليه شركت -١٧

ها  مذكور، پاكت مالي آن گواهينامهالزم به ذكر است در صورت عدم ارائه . اجتماعي، تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايندتعاون، كار و رفاه 

  .يافتگشايش نخواهد 

  .  شود ها در قالب گروه مشاركت مدني پذيرفته نمي اعالم آمادگي شركت -١٨

  

  

  

  

  

  

  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپيمانهاي امور                                                                                                                                  

  

  

  

  

  



  


