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  ۱۰۴۹/۹۷ آگهي فراخوان مناقصه شماره

 اول حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسيسات پااليشگاه  اقصهندر نظر دارد م) SPGC(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 درتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيداز كليه شرك لذا. به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان خود

و  ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ  در نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه كميسيون مناقصات اين مجتمع بشمارهبا مايل به شركت در مناقصه تصورت 

  .نسبت به اعالم آمادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند، توضيحات  بشرح ذيل 

در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي نمايند ، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، مشمول محدوديتهاي مندرج  قابل ذكر است مناقصه گراني كه

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

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

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

 اول سيسات پااليشگاه حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تا  موضوع مناقصه

  

  ۱۰۴۹/۹۷  شماره مناقصه

  مرحله اي يكعمومي   نوع مناقصه 

   سال شمسي  دو  مدت انجام كار

  )سال پيمان دو(ريال   ۳۴۹/۱۶۰/۴۴۳/۱۵۱  كارفرما)ريال (ورد  انجام كارآبر كل مبلغ

  ) ريال ( تضمين شركت در فرايند  ارجاع كارمبلغ 
  هـ ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين شماره   ي ازيك بصورت(ريال ۰۰۰/۸۶۴/۵۲۸/۴

  )هيات وزيران ۲۲/۰۹/۹۴مورخ 

   به پيمان حاضر پيش پرداخت تعلق نخواهد گرفت  پيش پرداخت

   پااليشگاه اول  – شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  ـعسلويه   محل اجرا

  ۳۲/۱۰/۱۳۹۷مورخ  شنبه يك زرو۱۶حداكثر تا ساعت   )رزومه(مهلت تحويل مدارك 

  حداكثر امتياز هر معيار

     امتياز۲۰توان مالي  -۳                          امتياز  ۷۲ حسن سابقه قبلي -۲             امتياز ۴۰ )سابقه اجرايي(تجربه -۱

   امتياز HSE  ۵معيارهاي ارزيابي  -۶      زامتيا ۵توان فني و برنامه ريزي  - ۵               امتياز ۳توان تجهيزاتي -۴ 

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

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

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

  آدرس پستي محل  تحويل رزومه
  عسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس شركت مجتمع گاز پارس جنوبي فاز يك ساختمان اداري

  B ۴۵شماره اطاق  پيمانهادفتر امور  

  تلفن و فاكس
  ۰۷۷۳۱۳۱۴۱۸۲و۰۷۷۳۱۳۱۴۵۷۹و۰۷۷۳۱۳۱۴۶۹۸و۰۷۷۳۱۳۱۴۶۹۷: تلفن 

  ۰۷۷۳۷۳۲۴۸۱۶: فاكس 

  )اصغرزاده - حقيقت حسيني (۰۷۷۳۱۳۱۴۱۸۲و۰۷۷۳۱۳۱۴۵۷۹  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت

  :ساير توضيحات مهم 

امور پيمان -صه بخش مناق(،  WWW.SPGC.IR هايميبايست پس از دريافت ازطريق سايت   كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت-۱

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

به صورت تفكيك شده و مطابق با  PDFخود را با فرمت ترحيحا ) رزومه(و مستندات  كليه مناقصه گران موظفند مدارك -۱-۱

ممهور به مهر شركت مناقصه )  CD(به صورت لوح فشرده) رزيابي كيفيدر فايل هاي جداگانه و با نام معيارهاي ا(معيارهاي ارزيابي 

  . گر ارائه نمايند
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  . مناقصه گران موظفند فرم استعالم ارزيابي كيفي كارفرما را به صورت كاغذي و با مهر و امضا صاحبان مجاز امضا ارائه نمايند  -۲-۱

  .قرار داده مي شود بايستي ممهور به مهر شركت و امضاي صاحبان مجاز باشد) CD(مدارك و مستندات كه در لوح فشرده -۳-۱

  

تعاون ،كار و رفاه  سازماناز  )فعاليت نگهباني(كد رشته خدمات عمومي در داراي اعتبار زمانيتاييد صالحيت معتبر "گواهينامه ارائه -۲

برخي گواهينامه ها سه  با توجه به اينكه).صالحيت شركتها  اييدتشرط اصلي و اساسي ( كت در مناقصه الزاميستبراي شراجتماعي 

ساله ميباشد شركتهايي كه بيش از يكسال از زمان تاريخ صدور گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط 

  .ل نميباشدبه سال جاري نيز بوده ،در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبو

الزامي مي باشد و تائيد آن صالحيت ،منوط به تائيد " وزارت نفتحراست از سازمان  داراي اعتبار زمانيارائه تائيد صالحيت  -۱-۲

   .جتمع گاز پارس جنوبي استحراست م

بر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون ، معتگواهي نامه صالحيت ايمني موظف به ارائه تاييد صالحيت شده كليه مناقصه گران  -۲-۲

تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت  پارس تاييديه مديريت كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصاديكار و امور اجتماعي و همچنين 

يديه مذكور پاكت به امور پيمانهاي پااليشگاه اول مي باشند در صورت عدم ارائه تاي) آخرين مهلت تسليم پاكات پيشنهاد قيمت (

  .مالي آنها گشايش نخواهد يافت 

تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر و  سازماناز سال جاري گواهينامه تعيين صالحيت برنده مناقصه ملزم به اخذ تاييديه   -۳-۲

  .بندي مشاغل براي شركت برنده مناقصه الزاميست اجراي طرح طبقه. تحويل آن به امور پيمانها مي باشد

 )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا جامعه حسابرسان رسمي(ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده  -۳

  .كپي كليه مستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهي ، ميبايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد -۴

  .خواست  شركت در مناقصه با قيد شماره  و موضوع مناقصه بهمراه ساير مدارك ارسال  نامه در -۵

  .ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي ، ارائه اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات  و همچنين ارايه شناسه ملي -۶

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

  .اثري داده نخواهد شد

  ،))آور پيشنهاد دهنده مجاز تعهد) امضاء زنده(مهر و اصل امضاء ((بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز  ها و اسناد مي كليه فرم -۸

در صورت عدم ارائه گواهي مزبور ، . (  صاحبان امضاء مجاز ارسال گردد/ انضمام  گواهي امضاي محضري صاحب ه و به ديگرد

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

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

  .اده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شدآن براي تاييد صالحيت خود استف

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

ناقصه تحويلي به ، بازگشايي وساير اطالعات مربوطه در اسناد م فني/برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت - ۱۱

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

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

  ۱۳۳۷منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه  - ۱۳

 

  وبيشركت مجتمع گاز پارس جن پااليشگاه اول پيمانهاي امور
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