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  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
  ز پارس جنوبيشركت مجتمع گا ششمپااليشگاه 

  گر :  نام شركت مناقصه

  ٦٠٢٣/٩٧شماره مناقصه : 

  ولت و کمپرسورهای سيستم تهويه و تبريد پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی ٤٠٠و  ٢٢٠عمليات تعمير الکتروموتورها با ولتاژهای  : موضوع مناقصه

  عمومي/ يك مرحله اينوع مناقصه : 

  ماه) ٢٤مسي (دوسال شمدت اوليه پيمان : 

در  ركتش به مهر و ممهور مجاز امضاءمستندات مربوطه با امضاء صاحبان  به همراه گران بصورت دقيق هاي ارزيابي كيفي مناقصه توجه: تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم

  ری گردد.بارگذا WWW.SPGC.IRسامانه برگزاری مناقصات به نشانی 

  WWW.SPGC.IRكليه مناقصه گران محترم مي بايست جهت شركت در مناقصه به سايت شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به نشاني 

  بخش سامانه مناقصات و قراردادها مراجعه نمايند.
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  اعالم آمادگي و شركت در مناقصه
  

 ............................ ..........موضوع ................. احترامأ بدينوسيله شرکت.............................آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه شماره ................... با

  دريافت و تکميل اسناد ارزيابی کيفی مناقصه گران اقدام نموده و کليه مستندات بارگزاری شده در سايت برای شرکت در مناقصه موصوف اعالم می نمايد ضمنأ اين شرکت نسبت به 

  به رويت و تاييد اينجانب / اينجانبان ................................................رسيده است.

 نجانب:يفی برعهده ايابی کيفی و اعالم برنده شدن در مناقصه از زمان ارزيابی کيدر ارز ص کارفرما)مثبته (به تشخي ه مستندات و مدارکمسئوليت صحت و اصالت کلي

  ی باشد.هرگاه در حينمديرعامل شرکت:...............................به شماره ثبت:............................و شناسه ملی .....................م ............................

عات خالف واقع در ارزيابی کيفی ارزيابی کيفی و يا پس از عقد قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سند مشخص شود که مناقصه گر/پيمانکار مدارک جعلی يا اطال

  تباني برای قبولی در ارزيابی کيفی استفاده نموده است کارفرما مجاز خواهد بود ضمنو يا ديگر مراحل انجام مناقصه به کارفرما ارائه داده و يا از تهديد، تطميع، رشوه و 

ضبط تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار/تضمين انجام تعهدات و نيز قرار دادن  از حضور مناقصه گر از ادامه فرآيند مناقصه يا فسخ قرارداد،اقدامات قانوني در خصوصممانعت 

   سلب می نمايم. رکت های ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانونی را عليه پيمانکار انجام دهد. در ضمن به موجب نامه حاضر هرگونه ادعای بعدی را از خوددر ليست ش نام پيمانکار
  

  نام و نام خانوادگی:                                                                                                                                                                                                             

    امضاء                                                                                                                                                                                                                                                             

  فقط صحت امضای آقا/خانم

  با مشخصات فوق تحت شماره ترتيب:                    و شناسه يکتای:

  ) مشخص شده است، مورد گواهی است.×ت (در دفتر الکترونيک گواهی امضاء به ثبت رسيده و با عالم

  سردفتر اسناد رسمی شماره:
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

  ٦٠٢٣/٩٧  شماره مناقصه

  یسيستم تهويه و تبريد پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوب یولت و کمپرسورها ٤٠٠و  ٢٢٠ یعمليات تعمير الکتروموتورها با ولتاژها  موضوع مناقصه

 اي مرحله يك/عمومي صهنوع مناق

  ماه) ٢٤سال شمسي ( ٢  ي پيمانمدت اجرا

  مبلغ براورد تقريبي انجام كار

  ( برآورد ريالي كارفرما)
  ريال  ٠٠٠/١٦٠/٨٤٤/١٩

 هيأت وزيران ٩٤/٠٩/٢٢هـ مورخ ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢الت دولتي شماره نامه تضمين معام صورت همه تضامين قابل قبول وفق آئينه ريال ب ٠٠٠/٠٠٠/٩٩٣به مبلغ   (ريال) فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

  مجتمع گاز پارس جنوبي ششمپااليشگاه  واحد تعميرات دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيششم پااليشگاه   محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت  گواهي

  گران ارزيابي صالحيت مناقصه

هاي دوار از معاونت مهندسي وزارت نفت و يا پروانه فني  / مجوز فعاليت انجام خدمات تعميرات اساسي ماشينیاعتبار زمان یارائه گواهينامه معتبر و دارا

  مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاميست.

نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري  گواهي

  ه اجتماعياز اداره تعاون، كار و رفا

بايست نسبت به ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني معتبر و داراي اعتبار زماني از اداره كل تعاون، كار و  هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق مي كليه شركت

به ذكر است در صورت عدم ارائه گواهينامه مذكور، پاكت رفاه اجتماعي تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت (به همراه پاكات پيشنهاد قيمت) اقدام نمايند. الزم 

  ها گشايش نخواهد يافت. مالي آن
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  برنامه زمانبندي مناقصه

  تاريخ  مراحل انجام فرآيند مناقصه

  ٢٨/٠٣/٩٨ گران ارسال استعالم ارزيابي كيفي و  رزومه مناقصه اری وذبارگ آخرين مهلت

  ٠١/٠٤/٩٨  گران مناقصهارزيابي كيفي و بررسي صالحيت 

  ١٣/٠٤/٩٨  نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه(توزيع اسناد مناقصه) ارسال دعوت

  ٢٤/٠٤/٩٨  هاي پيشنهاد قيمت آخرين مهلت تحويل پاكت

  ٢٥/٠٤/٩٨  هاي پيشنهاد قيمت تاريخ گشايش پاكت

  گران محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

شده و رسيد دريافت گردد.  بايست با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (استعالم حاضر) مي

  ناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد نشد.به اس

  گر الزاميست. رعايت طبقه بندي و جداسازي اسناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف مناقصه

  ها     از پارس جنوبي، پااليشگاه ششم، ساختمان خدمات پيمانآدرس : استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجتمع گ

  ٠٧٧-٣١٣١٨٦٤٠) ٨٠٧٢(یفكس: داخل          ٠٧٧- ٣١٣١٨٠٧٠- ١:  تلفن      
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  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه 

 :ندينما ليتکم را ارزيابي كيفي اسناد آن، در شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را لدستورالعم اين کيفی، ارزيابی اسناد تکميل از قبل شود می درخواست محترم رانگ مناقصه از

  :جهت بارگذاری در سامانه برگزاری مناقصات عبارتند از نياز داسناد و مدارك مور اهم  فهرست) ١

که بايستی دارای گواهی امضاء محضری صاحبان امضاء مجاز باشد عـالوه بـر بـارگزاری در     با قيد موضوع و شماره مناقصهيابی کيفی) فرم استعالم ارز ٢(مطابق با صفحه  نامه درخواست شركت در مناقصه   -١-١

انی مختار به رد ارزيابی کيفی مناقصه گـر بـه لحـاظ    (توجه: در صورت عدم ارائه گواهی امضاء در فرم مربوطه توسط مناقصه گران کميته فنی و بازرگ.سامانه به صورت کتبی به آدرس مندرج در اسناد ارسال گردد

  شکلی خواهد بود)

   .برابر با اصل شده توسط دفاتر اسناد رسميييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح أها و ت گواهينامه -١-٢

 کامـل  پاسـخگوی هـا،   اسناد مرتبط بـا آن  و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد هارات و توضيحاتاظ ي کها گونه به ،بوده کيفی اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل لمسئو رگ مناقصه) ٢

  .باشد کيفی ارزيابی الزامات

قبـال عـدم    در وليتیئمس زارگ مناقصه هرحال در .رددر گگ مناقصهبه عدم صالحيت يتاً منجر ممكن است نهاو  ثر بودهؤر مگ مناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي  مناقصه اسناد تکميل عدم يامدارک  نقص) ٣

  .داشت نخواهد مبهم و متناقضمستندات  ارائه يا اطالعات کاملو بارگزاری  درج عدم الزم  يا ر به دليل نقص يا فقدان مداركگ مناقصهصالحيت ييد أت

ـ  مناقصهصورت کتبی با ه ب ،تحويل اسناد (رزومه) و ارسال بايد تا قبل از اتمام مهلت ،ها كميل آندر صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  ت )رانگ مناقصهمتقاضيان ( )٤ مكاتبـه و مـدارك تكميلـي را     زارگ

  ند.سامانه بارگزاری نمايدر

 اطـالع  بـه موضـوع را كتبـاً    در اسـرع وقـت   بايست مير گ مناقصه ،ايجاد گردد دهش ارائه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری رانگ مناقصهکيفی  ارزيابی طي مراحل در چنانچه )٥

  خواهد بود. رگ مناقصهبر عهده غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي در  .ندبرسا زارگ مناقصه

  .باشد ميمدارك فاقد اعتبار در غير اينصورت اسناد و  ؛دباش ميممنوع ها  و استفاده از اسناد ساير شركتر بوده گ مناقصهبه نام شركت  بايست ميتمامي اسناد و مدارك  )٦

  د.مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات مهر و امضاء گردتوسط صاحبان امضاء مجاز  بايست مي )اسناد ارزيابي كيفي(تمام صفحات رزومه  )٧

  .زار ايجاد نخواهد كردگ مناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونه هيچ مربوطه مدارك و هاي ارزيابي فرم ارائه و تکميل )٨

  د.نباشاز لحاظ زماني معتبر بايست  مي صادره شده  از مراجع ذيصالح  ييد صالحيتأتهاي  گواهينامه )٩
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بـه   واقـع  خـالف  اطالعـات  يـا  جعلـی  مدارک که شود مشخص هرگاه .باشد می رانگ مناقصه عهده شده بر ارائه مدارک و مستندات و کيفی ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت وليتئمس )١٠

 مادهمطابق بند ت (کيفی ابی يارز فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب رگ مناقصه تا بود خواهد مجاز زارگ مناقصهاست،  شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه زارگ مناقصه

  .نمايد  محروم) ق ب م ١٢ ماده ج بند اجرايی نامه آيين ٩

ر اسـناد  بارگذاری شود و همزمان فرم حاضر پس از تاييد و امضاء صاحبان مجـاز بـه آدرس منـدرج د    WWW.SPGC.IRکليه مدارک می بايست در تاريخ مندرج در آگهی مناقصه در سايت مجتمع به نشانی  )١١

  مناقصه در مهلت مقرر قانونی ارسال گردد.بديهی است که تکميل اطالعات سايت و ارسال فرم حاضر بايستی در مهلت مقرر قانونی انجام گردد.

مسئوليت ناشی از عواقب به عهده مناقصه گر بوده و طبق قوانين و مقررات )در صورتی که در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غير واقع،غير موثق و يا ادعای نادرستی به مناقصه گزار ارائه گرديده،١٢

 رفتار خواهد شد.

  

  گردد.بارگذاري  WWW.SPGC.IRمستندات ذيل بايستي پس از تاييد صاحبان امضاء مجاز شركت ،ممهور به مهر شركت گرديده و در سامانه برگزاري مناقصات به نشاني 

  گر جهت شركت در مناقصه / مناقصه نامه درخواست شركت متقاضي

  اساسنامه شركت

  گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمي

  تأسيس شركتروزنامه رسمي آگهي 

  تغييرات شركتآخرين روزنامه رسمي آگهي 

  تشرك آخرين اعضاء هيأت مديره و كارت ملي  شناسنامه تصوير

  گر تصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

  هاي دوار از معاونت مهندسي وزارت نفت و يا پروانه فني مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت الزاميست. / مجوز فعاليت انجام خدمات تعميرات اساسي ماشينیاعتبار زمان یارائه گواهينامه معتبر و دارا

  سر نمی باشد)يت ميد صالحيان امکان تاييمتقاض نامه از سوی(در صورت عدم ارائه گواهي


