
   ٨٣٠/٩٧شماره عمومي مناقصه فراخوان آگهي 

  

يند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان به پيمانكار آرا پس از طي فرالذكر  موضوع ذيل در نظر دارد مناقصه) SPGC(جنوبي   پارس  گاز  شركت مجتمع

در نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه كميسيون با مايل به شركت در مناقصه تآيد در صورت  عمل ميه دعوت ب انمتقاضي از كليه لذا. واجد شرايط واگذار نمايد

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

هاي مندرج  ول محدوديتمشم ،چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ،نمايند ند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي ميگراني 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 درمصوبه فوق

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

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

  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيبيمه شخص ثالث و بدنه خودروهاي    موضوع مناقصه

   ٨٣٠/٩٧  شماره مناقصه

  اي يك مرحلهعمومي   نوع مناقصه 

   سال شمسي يك  مدت انجام كار

  ريال ٧٠٢/٥٧٤/٦٩٨/١١  )ريال (ورد  تقريبي انجام كارمبلغ برآ

  ريال  ٥٨٥/٠٠٠/٠٠٠  ) ريال ( فرآيند ارجاع كارمبلغ سپرده شركت در 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي –عسلويه  شهرستان ـاستان بوشهر  محل اجرا

  ١٢/٠٣/١٣٩٨ مورخ يكشنبهز رو بعد ازظهر ١١ساعت حداكثر تا   )رزومه(مدارك  ارسالمهلت 

  قانون برگزاري مناقصات ١٢آيين نامه اجرايي بند ج ماده  ١١ماده مطابق   حداكثر امتياز هر معيار

  آدرس پستي محل  تحويل رزومه
 -ستاد  اداري مركزي ساختمان –شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  - عسلويه  شهرستان -استان بوشهر 

  ١١٢اطاق شمار -ها واحد امور پيمان - طبقه اول 

  تلفن و فاكس
  ٠٧٧٣١٣١ )داخلي (  ٢٧٥١و٢٧٥٢ :تلفن

  ٠٧٧٣١٣١-٢٧٦٤ :فاكس

   ٠٧٧٣١٣١٢٧٦١- ٢٧٦٢  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت

  

  :توضيحات مهمساير 
، به دقت مطالعه، بررسي، تكميل و به همراه ساير IR.SPGC.WWWبايست از طريق سايت مجتمع تحت عنوان  هاي ارزيابي صالحيت مي فرمكليه  - ١

 .گردد در سايت بارگذاريمقرر تا قبل از اتمام مهلت ) رزومه(مدارك 

  .گردد ارسال از طريق سامانه پيوست ومربوطه در بخش بايست  دهي، مي ارزيابي و امتيازجهت فرم بخش از كليه مستندات مندرج در هر  - ٢

مورد نياز  به همراه ساير مدارك) گران فرم استعالم ارزيابي مناقصه ٢مطابق صفحه (شركت در مناقصه با قيد شماره و موضوع مناقصه  اعالم آمادگي ونامه  - ٣

   .مشخص گرديده است بصورت كتبي ارسال گردد  در فرم استعالم ارزيابي كيفيكه درخواستي 

در صورت عدم ارائه گواهينامه از ( .الزاميستاز طريق سامانه  گر مورد تاييد بيمه مركزي هاي بيمه و يا شركتارائه مجوز فعاليت از سازمان بيمه مركزي  - ٤

  )باشد تاييد صالحيت ميسر نمي گران امكان سوي مناقصه

  .باشند و شهرهاي تابعه جم و كنگان  هاي عسلويه، خسارت در يكي از شهرستان داراي شعبه پرداخت گر بايد الزاماًً هاي بيمه شركت- ٥

  .ترتيب اثري داده نخواهد شدثبت نام نكرده باشند،  )WWW.SPGC.IR( سامانه پيمانه دركه  متقاضيانيتوسط شده  ارسالبه مدارك و اسناد  - ٦

 IR.SPGC.WWWبه نشاني  جنوبي  پارس  گاز  مجتمعبه سايت شركت  شركت در مناقصهجهت  مي بايستگران محترم  مناقصهكليه 

 .مراجعه نمايدبخش سامانه مناقصات و قراردادها 



  . )مهر امضاء فاقد اعتبار است( گردد و مهر زنده بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاء ها و اسناد مي كليه فرم - ٧

ن براي تاييد صالحيت خود استفاده آتهديد، رشوه و نظاير  ،از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع متقاضيانچنانچه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه  - ٨

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

  .صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد تاييد متقاضيانتنها از  ،پس از مرحله ارزيابي - ٩

پس از فرايند (صالحيت شده  تاييد متقاضيانساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه به  بازگشايي و ،قيمتبرنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد  -١٠

  .خواهد شداعالم ) صالحيت تاييد

  .ارائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد -١١

  

  

  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيهاي  پيمانامور                                                                                                                                  

  

  

  

  

  



  


