
  
 

  خدمات كاالـ   پااليشگاه دومآدرس : استان بوشهر ـ  عسلويه ـ  مجتمع گاز پارس جنوبي،  

  ۰۷۷۳۷۳۲۵۴۳۸: دورنگار    ۰۷۷۳۱۳۱۳۹۸۹: تلفن   ۳۱۱/۷۵۳۹۱: صندوق پستي

  سمه تعالياب

  اي دومرحله آگهي فراخوان مناقصه عمومي

 RK-R2-9440204تقاضاي شماره  R2-95/009مناقصه  موضوع :

Cable 

  واجد صالحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :هاي  مورد نياز خود را از شركت اقالم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ،

  

  مدارك مورد نياز  شرايط شركت در مناقصه

  داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي

 و درج شناسه ملي جهت شركت  در مناقصه  نامه اعالم آمادگي ارسال  .۱

همراه نشاني دقيق شركت/كارخانه ه و اساسنامه شركت بآخرين  تغييرات  ها مبني بر ارائه تاييديه از اداره ثبت شركت .۲

 براي اشخاص حقوقي 

  براي اشخاص حقيقي ارائه جواز كسب  از صنف مربوط به اقالم مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي .۳

تامين اقالم  برايداشتن توانايي مالي 

و  ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه 

  ارجاع كارفرايند شركت در نقد جهت 

  ريال   ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰به مبلغ  

 (اسناد استعالم ارزيابي كيفي) ۱شماره  فرمجدول مطابق  ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي

  هاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد ماليات .۱

   هاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتفروش آخرين سال  .۲

 ها هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي دارايي .۳

   انجام كار و تعهداتحسن 
  ۲شماره فرم در خود اظهاري  تكميل جدول .۱

  ن قبلي از مشتريانامه  يا رضايتارائه تاييديه  .۲

  حسن سابقه شركت 

 مي باشد. ۲ شمارهفرم مالك ارزيابي جدول  ۴شماره  فرم جدول .۱

از مشتريان قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام  نامه رضايت. ارائه ۲

  .كاالي مورد نظر به اثبات برساند شده و اطالعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه

   ۳شماره فرم هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق  ارائه گواهينامه .۱  استاندارد بودن محصوالت

  ۴شماره  فرمارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كاالهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به  .۱  داشتن تجربه و دانش الزم

كيفيت محصوالت و تضمين نحوه 

  خدمات پس از فروش

   ۱- ۵شماره فرم مطابق جدول ) گارانتي(محصوالت  اعالم نحوة  تضمين .۱

  ۲-۵شماره فرم مطابق جدول تامين خدمات پس از فروش (وارانتي) محصوالت اعالم نحوة  . ۲

  ۳-۵. اعالم نحوه چگونگي بسته بندي و حمل و نقل محصوالت مطابق جدول فرم شماره ۳

  ۴-۵چگونگي نصب محصوالت و تجهيزات مطابق جدول فرم شماره  . اعالم نحوه۴

  ۵- ۵برداري، نگهداري و تعميرات تجهيزات مطابق جدول فرم شماره  . اعالم نحوه بهره۵

  ۶ ها يا مجوزهاي توليد و بر اساس خود اظهاري مطابق جدول فرم شماره اعالم ظرفيت توليد بر اساس پروانه. ۱  ظرفيت توليد

داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و 

  روز ۱۴مالي در مدت زمان حداكثر 

  

      

 مدارك ؛درج آگهي نوبت دوم از روز پس ۱۴ حداكثرگردد  دعوت ميباشند  از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز مي 

ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه  بوشهردرس استان و همچنين نامه اعالم آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آ (رزومه و فرم تكميل شده اسناد استعالم ارزيابي كيفي)

: فاكس، ۰۷۷۳۱۳۱۳۹ ۸۹: تلفن ۷۵۳۹۱ـ۳۱۱ستي ـ صندوق پ اداره خدمات كاالي پااليشگاه دوم ـ ۳و۲فاز  ـاقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  . صورت مي پذيرد)اسناد استعالم ارزيابي كيفي  ۳صفحه (ارزيابي صالحيت متقاضيان مطابق جدول  جهت ارزيابي و تعيين صالحيت ارسال نمايند ۰۷۷۳۷۳۲۵۴۳۸

هاي  بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كاال و شاخصاداره تداركات و امور كاالي اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي، نتيجه ارزيابي خود را 

احراز صالحيت در اختيار داوطلبان واجد شرايط قرار صورت  اي بوده و اسناد مناقصه تنها در خواهد رساند. (مناقصه فوق دو مرحلهصالحيت  واجدداوطلبان  به اطالعارزيابي 

  خواهد گرفت )

و تحت هر شرايط مختار بديهيست شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صالحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... ) 

  .باشد مي

  : باشد مي زيربشرح  مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ايجهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه  

  شامل رزومه و اسناد تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي اداره تداركات و امور كاال ي ه شدهشركت در مناقصه و مدارك خواستدرخواست دريافت نامه  - ۱

  )مي باشد.روز پس از درج آگهي نوبت دوم  ۱۴ ،(آخرين فرصت ارسال

  دريافت اسناد مناقصه  داوطلبهاي  شركت و تعيين صالحيت ارزيابي كيفي - ۲

  هاي تعيين صالحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه  مكاتبه با شركت توزيع اسناد و -۳



  
 

  خدمات كاالـ   پااليشگاه دومآدرس : استان بوشهر ـ  عسلويه ـ  مجتمع گاز پارس جنوبي،  

  ۰۷۷۳۷۳۲۵۴۳۸: دورنگار    ۰۷۷۳۱۳۱۳۹۸۹: تلفن   ۳۱۱/۷۵۳۹۱: صندوق پستي

  پاكت فني  شگشايتشكيل جلسه  دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت - ۴

  ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني  - ۵

 مالي  تجهت حضور در جلسه گشايش پاك، واجد شرايط فني هاي  دعوت از شركت - ۶

  اعالم برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد  -۷

           ۱۳/۱۰/۱۳۹۷تاريخ  فوق الذكر، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك  ۲۲/۰۹/۱۳۹۷به چاپ آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ  عنايت  با  - ۸

  باشد . مي 

  : مشخصات اقالم

�  وا�� آ��  ���ار  ��ح آ���  رد

• UNDERGROUND ARMOURED CABLE 
• CU/XLPE/STA/PO/FL, STANDARD:IEC 1034 
• CONDUCTOR OF HIGH CONDUCTIVITY,VOLT.:18/30/36& 3.6/6/7.2KV 
• INSULATION CROSS LINKED POLYETHYLENE (XLPE) COMPOUND 
• ARMUR:DOUBLE GALVANIZED STEEL TAPE,FLAME RETARDANT 
• OVER SHEATH:EXTRUDED LAYER OF BLACK, COLOURED LOW 
SMOKE 
• POLYOLEFIN COMPOUNED 
• 3 CORE VOLTAGE:18/30/36 KV 

     

95    SQMM 200  MT ١  

120  SQMM 200  MT ٢  

240  SQMM 200  MT ٣  

3 CORE VOLTAGE : 3.6/6/7.2 KV      

50    SQMM 500  MT D  

90    SQMM 500  MT E  

150  SQMM 200  MT F  

185  SQMM 100  MT ٧  

• UNDERGROUND ARMOURED CABLE,CU/XLPE/ATA/PO/FL 
• CONDUCTOR OF HIGH CONDUCTIVITY,STANDARD:IEC 1034 
• INSULATION CROSS LINKED POLYETHYLENE (XLPE) COMPOUND 
• FLAME RETARDANT, OVER SHEATH:EXTRUDED LAYER OF BLACK 
• COLOURED LOW SMOKE POLYOLEFIN COMPOUNED 
• CU/XLPE/ATA/PO/FL, VOLTAGE:18/30/36 KV, 
• ARMUR:DOUBLE ALUMINIUM TAPE 

     

240  SQMM, 1 CORE 500  MT ٨  

300  SQMM, 1 CORE 500  MT ٩  

CU/ XLPE / ATA / PO / FL ,  VOLTAGE: 8.7/15/17.5 KV 

ARMUR : DOUBLE ALUMINIUM TAPE 
     

95   SQMM,  1 CORE 30  MT ١٠  

300 SQMM,  1 CORE 180  MT ١١  

CU/ XLPE / ATA / PO / FL ,  VOLTAGE: 3.6/6/7.2 KV 

ARMUR : DOUBLE ALUMINIUM TAPE 
     

35  SQMM,  1 CORE 100  MT ١٢  

300  SQMM,  1 CORE 200  MT ١٣  

  واجد شرايط و تعيين صالحيت شده  قرار خواهد گرفت. توجه: مشخصات كامل و دقيق اقالم  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده و در اختيار تامين كنندگان

  

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي عمومي روابط  


