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   ۵۵۲۰/۷۹شماره مناقصه فراخوان آگهي 

 (تجديد) دومپااليشگاه  ICTهاي  تعمير و نگهداري تجهيزات و شبكهاقصه ندارد مدر نظر  )SPGCشركت مجتمع گاز پارس جنوبي(

هاي متقاضي  ه شركتكلي  از لذا به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. صالحيت متقاضيان تأييدرا پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و  خود

 شمارهه بمجتمع   اين هيأت مديره  ابالغ مصوبهدر نظر گرفتن مفاد با مايل به شركت در مناقصه تصورت در آيد مي عمله دعوت ب

  نسبت به اعالم آمادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند.، شرح ذيله ب  و توضيحات۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ   ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ

، مشـمول   چه با برنده شـدن در يكـي از مناقصـات    ، چنان نمايند گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي قابل ذكر است مناقصه

صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصـه تسـليم    تأييدلو اينكه ، و گردند الذكر مصوبه فوق هاي مندرج در محدوديت

گـران   گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه ، مناقصه ي شده باشدگشائشنهاد قيمت بازنموده و پاكات پي

گونـه اعتراضـي را از خـود سـلب     گران از ايـن بابـت حـق هر    در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و مناقصه

  نمايند. مي

  (تجديد) پااليشگاه دوم ICTهاي  شبكهتعمير و نگهداري تجهيزات و   موضوع مناقصه

   2055/97  شماره مناقصه

  اي مرحله عمومي يك  نوع مناقصه 

  تقويمي شمسي ماه) 24سال ( دو  مدت انجام كار

  گردد ريال اعالم مي 957/370/788/21برآورد اوليه مناقصه مبلغ   )(ريال انجام كار تقريبي مبلغ براورد

  )(ريال 000/000/090/1  ) (ريال رجاع كارفرايند امبلغ تضمين شركت در 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، عسلويهاستان بوشهر،   محل اجرا

    13/11/1397 مورخشنبه   روز 16حداكثر تا ساعت   مهلت تسليم مدارك (رزومه)

  حداكثر امتياز هر معيار
  امتياز HSE 5 - 4  امتياز 25ي توان مال- 3  امتياز 30 قبلي در كارهاي حسن سابقه - 2   امتياز 40 (سابقه اجرايي) تجربه- 1

  قانون برگزاري مناقصات) 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  19- 18-17(مطابق مواد 

  باشد. وزني مي ،روش ترجيحي  روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار 

  باشد. ) امتياز ميشصت( 60از قابل قبول جهت دعوت به مناقصه حداقل امتي  حداقل امتياز قابل قبول  

  آدرس پستي محل تحويل رزومه
مديريت پااليشگاه ساختمان  پااليشگاه دوم، ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، انرژي پارس اقتصادي منطقه ويژه، عسلويه

   ها پيمان خدماتدفتر ، 212شماره  اقتا ،دوم

  5داخلي  077- 37325458:  فكس                      077- 31313951و  3955 : تلفن  تلفن و فاكس

  اوليه پيمان درصد مبلغ پنج) %5(پيش پرداخت به ميزان   پرداخت پيش ميزان

  انهيأت وزير 22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين  نوع اخذ تضمين پيش پرداخت
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  : ساير توضيحات مهم

گواهينامه تاييد صالحيت ايمني معتبر و داراي اعتبار بايست نسبت به ارائه  هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق مي كليه شركت -۱

ورت عدم الزم به ذكر است در صتا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.  زماني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي،

  ها گشايش نخواهد يافت. ارائه گواهينامه مذكور، پاكت مالي آن

در رشته   ۳رتبه و يا   اي در رشته خدمات پشتيباني رايانه  ۳رتبه حداقل  ييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زمانيأت ارائه گواهينامه -۲

براي شركت در مناقصه الزاميست (شرط اصلي و اساسي  از شوراي عالي انفورماتيك كشور اي و مخابراتي هاي رايانه شبكه داده

 ها).  شركتتأييد صالحيت 

بايست  هاي تابعه وزارت نفت بوده و يا مي از شركت مجوز صالحيت امنيتيگران موظف به ارائه  با توجه به ماهيت مناقصه، مناقصه -۳

ديده باشد. بديهي است در صورت عدم رعايت هاي تابعه وزارت نفت درج گر شركت ليست مورد تاييد حراستنام آن شركت در 

  گر تاييد نخواهد شد. موضوع، صالحيت مناقصه

اخذ تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه بايست نسبت به  هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق مي كليه شركت -۴

هاي پااليشگاه  پاكت پيشنهاد قيمت، به دفتر خدمات پيمانواقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا قبل از تحويل  انرژي پارس

برنده  ها گشايش نخواهد يافت. دوم تحويل و ارائه نمايند. الزم به ذكر است در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آن

  بندي مشاغل است. طبقه مناقصه ملزم به اجراي طرح

،  WWW.SPGC.IRطريق سايت مجتمع تحت عنوان  بايست پس از دريافت از مي صالحيت اين مناقصههاي ارزيابي  كليه فرم -۵

 ) تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد.يل و به همراه ساير مدارك (رزومه، تكمدقت مطالعه، بررسي، به )مناقصات(بخش 

  ، مي بايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد.و امتياز دهيهر فرم جهت ارزيابي كپي كليه مستندات مندرج در  -۶

  همراه ساير مدارك .ه ارسال  نامه درخواست  شركت در مناقصه با قيد شماره و موضوع مناقصه ب -۷

 و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي. آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، -۸

بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مهر و امضاء گرديده و به انضمام گواهي امضاي محضري  ها و اسناد مي رمكليه ف -۹

گزار مختار به عدم تاييد اسناد ارزيابي كيفي به  صاحب/صاحبان امضاء مجاز ارسال گردد. (در صورت عدم ارائه گواهي مزبور، مناقصه

  لحاظ شكلي خواهد بود.)

  .شده ارسال گردد صورت منظم و كالسه هب كليه مدارك مي بايست - ۱۰

خير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه و مدارك تكميلي ترتيب به مدارك و اسنادي كه با تأ - ۱۱

  اثري داده نخواهد شد.

تهديد، رشوه و نظاير آن  ،ت خالف واقعمدارك جعلي يا اطالعاهاي متقاضي از  چه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت چنان - ۱۲

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

  صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد. تأييد پس از مرحله ارزيابي، تنها از شركتهاي - ۱۳

هاي  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ، بازگشايي واد قيمتويل و دريافت اسناد پيشنهبرنامه زماني تح - ۱۴

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

  ارائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. - ۱۵

هاي متقاضي  هيأت مديره شركت اعضاء چه سهامداران و چنان باشد، هاي دولتي مي شركت با عنايت به اينكه اين شركت جزء - ۱۶

توانند  نمي باشند، ۱۳۳۷قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  هاي قانون منع مداخله دولت درمعامالت و كه مشمول ممنوعيت گر) (مناقصه

  در اين مناقصه شركت نمايند. 

  

  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه دوم پيمانهايخدمات                                                                                                      
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