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 شركت ملي گاز ايران

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 

 8002/98-1آگهي فراخوان مناقصه شماره 
گاز مجتمعشركت  مهشتپااليشگاه ا و اداره رستوران بندی، توزيع، سرو غذتهيه و طبخ، بسته" شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد

 ده ،شگران تأييد صالحيت طريق برگزاری مناقصه بين مناقصه ، ازتاييد صالحيت متقاضيانرا پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و  "جنوبيپارس

 به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 ارهشمب شركتاين  هيأت مديرهمصوبه  سقف معامله تعيين شده دردر نظر گرفتن با دعوت بعمل مي آيد واجد شرايط شركتهای متقاضي از 

فرمهای  ثبت نام، تكميلاعالم آمادگي،  نسبت به، شرايط اعالم شده در اسناد پيوستيو )تصوير پيوست(  28/06/6139مورخ  24/001/486گ

  اقدام نمايند.در مهلت مقرر WWW.SPGC.IRمناقصه و بارگذاری مستندات الزم، در سامانه پيمانه مندرج در سايت اينترنتي 
شمول ، مبا برنده شدن در يكي از مناقصات نمايند، چنانچهآمادگي مي مناقصه مجتمع اعالمگراني كه در چند ذكر است مناقصه قابل

موده و ن تسليم ، ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادی قيمت خود را در چند مناقصهگردند مصوبه فوق الذكر محدوديتهای مندرج در

اير سان در زار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گرگشائي شده باشد ، مناقصه گپاكات پيشنهاد قيمت باز

 د.نماين مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگری اتخاذ بنمايد و مناقصه گران از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي
 

 جنوبيگاز پارسمجتمعشركت  مهشتپااليشگاه  بندی، توزيع، سرو غذا و اداره رستورانتهيه و طبخ، بسته موضوع مناقصه

 1/98-8002 شماره مناقصه

 يك مرحله ایعمومي  نوع مناقصه 

 ااز سوی كارفرمكار كتبي ابالغ بهاز تاريخ  شمسي سال يك مدت انجام كار

  ريال 470/645/099/34 برآورد  تقريبي انجام كار)ريال (مبلغ 

 ريال 000/000/155/2  فرآيند ارجاع كارشركت در  تضمينمبلغ 

 درصد مبلغ اوليه پيمان ده ميزان پيش پرداخت

 : ضمانتنامه هاي مورد قبولنوع 

هـ 50659ت/123402شماره تضميننامهآئينقبول وفق تضامين قابل ازيكي صورتكليه تضامين ارائه شده بايستي به

 هيات وزيران باشد. 22/09/1394مورخ 

بای به حساب سي بصورت وجه نقد، مبلغ نقدی مي بايست تبصره: درصورت ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

 گاز مجتمع شركت بنام پااليشگاه هشتم 7725 شعبه عسلويه كد ايران ملي بانك نزد 0106240624006شماره 

 و فيش واريزی ارائه گردد. پارس جنوبي واريز

 (21و  20)فازهای  هشتمپااليشگاه ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، منطقه ويژه انرژی پارس  ،عسلويه  محل اجرا

و تکميل فرمهاآخرين مهلت ثبت نام، 

بارگذاري مستندات در سامانه پيمانه 

  WWW.SPGC.IRمندرج در سايت  

 01/04/1398مورخ روز شنبه  17تا ساعت 

 هاي ارزيابي كيفي و معيار

 حداكثر امتياز هر معيار

  امتياز 20       ان ماليتو -3                                      امتياز 35                )سابقه اجرايي(تجربه-1

 امتياز HSE               5 -4                                       امتياز 40    قبلي در كارهای سابقهحسن  -2

 (جتمعم HSEو آيين نامه ارزيابي  قانون برگزاری مناقصات 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  19 ،18 ،17مطابق مواد )

 باشد. ترجيحي وزني ميروش  روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار 

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

  مناقصه گزار آدرس
، ( 21و  20)فازهای  هشتمپااليشگاه،  جنوبيگاز پارسشركت مجتمع،  پارسانرژیويژهمنطقه ، سلويهع

 WWW.SPGC.IR سامانه پيمانه در سايت اينترنتي مجتمع  نشاني -پيمانها خدمات ، اداریساختمان

  077-31315805و  فاكس  077-31317973-4تلفن  و فاكس پاسخگوئي به سئواالت تلفن

http://www.spgc.ir/
http://www.spgc.ir/
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 ساير توضيحات مهم :
كليه ، مراجعه و WWW.SPGC.IRسامانه پيمانه مندرج در سايت اينترنتي مجتمع به نشاني مناقصه گران مي بايست در مهلت مقرر، به  -1

  .را بارگذاری نمايند مستندات الزمو نموده تكميل و  بدقت مطالعه، بررسيرا  كيفي مناقصهفرمهای ارزيابي 

 قيد شماره  و موضوع مناقصه بهمراه ساير مدارك ضروری است. ارسال نامه درخواست شركت در مناقصه با -2

 گردد. در سامانه بارگذاری، مي بايست در سامانه پيمانه هر فرم ارزيابيالزم برای كليه مستندات  -3

و تاييد  برای ارزيابيرائه تصوير شناسنامه اركان كليدی شركت )هيات مديره، مدير عامل، بازرسان( ضروری بوده و جزو اسناد مورد نياز ا -4

 صالحيت شركت مي باشد.

 ضاء و مهر گردند.مي بايست توسط شخص يا اشخاص صاحب امضای مجاز مناقصه گر ام مستندات قبل از بارگذاری در سامانهكليه  -5

شده  فاقد فرم های تكميل وه ثبت نام در سامانه پيمانپس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهای فاقد  درخواست هايي كهبه  -6

 ترتيب اثر داده نخواهد شد. در سامانه پيمانه،

 د.ش، تنها از شركتهای تأييد صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد پس از مرحله ارزيابي -7

 رائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .ا -8

انه سامو ارائه آنها در  ، كد اقتصادی، ارايه شناسه ملي، آگهي آخرين تغييراتي، ارائه اساسنامه، آگهي تاسيسشخصيت حقوقدارا بودن  -9

 در زمان انعقاد قرارداد الزامي است.ارائه نسخه چاپي برابر اصل و پيمانه در مرحله مناقصه 

 باشد. )آگهي تأسيس و يا تغييرات( گر در اسناد قانوني شركتبايست جزو موضوع فعاليتهای مناقصهميخدمات موضوع مناقصه  -10

شركت  و شناسه ملي "امور آشپزخانه و رستوران"عتبر از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته مارائه گواهينامه تأييد صالحيت  -11

 بندی مشاغل است.ملزم به اجرای طرح طبقه پيمانكار برنده مناقصه. ضمناً استو شرط الزم برای ارزيابي كيفي  بوده الزامي

مديد وط به تدر صورتيكه برای هر يك از مناقصه گران، گواهينامه صالحيت صادره از سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه ساله مشر)

ظف به ارايه ربوطه موباشد مناقصه گر ماعتبار ساليانه باشد، و بيش از يكسال از زمان تاريخ صدور و يا آخرين تمديد گواهينامه آنان گذشته 

 (.مي باشدننامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاری نيز بوده ، در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول 

لي ه رزومه ارساهمراه و امور اجتماعي ب رائه گواهينامه معتبر تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از اداره تعاون، كاراگران موظف به ناقصهم -12

 .تاييد نخواهد شدمربوطه الزامي بوده و در صورت عدم ارائه گواهينامه مذكور ، صالحيت مناقصه گر 

در سامانه حسابداران رسمي(  جامعهحسابرسي يا اعضایشده توسط سازمانشده )حسابرسي مالي حسابرسي صورتهایآخرين ارائه  -13

 مرحله مناقصه و ارائه نسخه چاپي برابر اصل در زمان انعقاد قرارداد الزامي است.پيمانه در 

جعلي يا  ن از مداركچنانچه حين فرايند ارزيابي و يا در هر مرحله از مناقصه و يا حتي پس از انعقاد قرارداد، ثابت گردد كه مناقصه گرا -14

 ر مي شود.خلف رفتاتاييد صالحيت خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متاطالعات خالف واقع، تهديد، رشوه و نظاير آن برای 

باشد چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره شركتهای متقاضي )مناقصه گر( كه اينكه اين شركت جزو شركتهای دولتي ميا عنايت بهب -15

اين  باشند ، نمي توانند در 1337ای دولتي مصوب ديماه عامالت و قراردادههای قانون منع مداخله كارمندان دولت در ممشمول ممنوعيت

 مناقصه شركت نمايند .

 اد گزارش شناخت و اسناد مناقصه مي باشد.نوع ، كميت و كيفيت خدمات بر اساس مف -16

اد مناقصه ز فرايند تعيين صالحيت ( در اسنيافت اسناد پيشنهاد قيمت ، بازگشايي و ساير اطالعات مربوطه )پس ابرنامه زماني تحويل و در -17

 تحويلي به شركتهای تأييد صالحيت شده درج خواهد شد.

خذ اناقصه گراني كه پس از مرحله ارزيابي كيفي، تاييد صالحيت شده و برای ارائه پيشنهاد قيمت دعوت مي شوند، مي بايست نسبت به م -18

ارائه  خ سررسيدويژه اقتصادی پارس جنوبي واقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا تاريتاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه 

ه ر مربوطگارائه نمايند. الزم به ذكر است در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه  در داخل پاكت )ب( پيشنهاد قيمت

 گشايش نخواهد يافت.

ج در سامانه پيمانه را چاپ كرده و مندر 8002/98-1ر و ساير مدارك مناقصه شماره ن مناقصه حاضمتقاضيان مي بايست صفحات فراخوا -19

 پس از مهر و امضا توسط صاحبان امضای مجاز شركت، در سامانه بارگذاری نمايند.

       

  هشتمپااليشگاه پيمانهای  دماتخ                                                                                                                                  

http://www.spgc.irشركت/
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبي هيأت مديره 28/60/6139مورخ  24/001/486گمصوبه شماره   
 ))تعيين سقف ريالي و واگذاري تعداد مجاز پيمان به مناقصه گران((
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 هاي قانونيتعهدات مناقصه گران در خصوص رعايت ممنوعيت 
 

 8002/98-1  :  مناقصه شماره

 جنوبي گاز پارسمجتمعشركت  مهشتپااليشگاه ان بندی، توزيع، سرو غذا و اداره رستورتهيه و طبخ، بسته  مناقصه: موضوع

 

 د ارزيابي كيفياسناه همراه بمناقصه گران مشروحه زير توسط  اطالعاتپيمانكار متعهد به انجام و رعايت موارد ذيل بوده و الزم است 
 ارائه گردد :

 متعهدباشد و نمي 1337ي مصوب ديماهدر معامالت دولتمداخله منعوارد مذكور در قانونمنمايد كه مشمول تعهد مي "رسما پيمانكار -1
م و ذينفع نكند و الذكر را در موضوع پيمان سهيتا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق است كه و ملزم

ود تعيين و خبه تشخيص  در صورت احراز عدم اجراي تعهد فوق،كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و كليه خسارات وارده را
 خواهد بود. پيمانكار ن هر طريق ديگر وصول نمايد. به هر حال اين موضوع رافع تعهداتاز اموال و مطالبات پيمانكار و يا از 

براي ارزيابي و  اسناد مورد نياز وجزري بوده و ضرو بازرسان( مدير عامل، تصوير شناسنامه اركان كليدي شركت )هيات مديره،ارائه  -2
 باشد .مي  شركت تاييد صالحيت

ه با پيمانكاار شاوندي و غيراز قبيل داشتن سهم ، عضويت در هيئت مديره ، خوي هائيكارفرما وابستگي  افرادي از كاركنان چنانچه -3
 ساناد ارزياابي كيفايارگ به همراه در يك ب كاركناند بايد نام فرد يا افراد و نسبت آنها با پيمانكار يا نداشته باش كاركنان پيمانيا 

 اعالم گردد.
شد نام پيمانكار يره داشته باهائي از قبيل شراكت ، عضويت در هيئت مديره و غ وابستگيپيمانكار ديگري پيشنهاد دهنده با  چنانچه -4

 .اعالم گردد در يك برگ به همراه اسناد ارزيابي كيفييا پيمانكاران مزبور بايد مشخص و  و
هااي  رديف ج درا خويشاوندي مندروابستگي و ي پيمانكار از دادن اطالعات مربوط به كهپس از امضاء قرارداد معلوم گردد  چنانچه -5

ق دارد عالوه بر و كارفرما ح تلقي گرديده پيمانكارخودداري نموده است ، قصور او از اين بابت نقض قرارداد به تقصير از طرف  4و3
الزم االجارا  وورد قطعاي ما قرارداد را فسخ نمايد . تشخيص كارفرما در اين ،واجد شرايط پيمانكارانحذف نام پيمانكار از فهرست 

  .است
ئي از خدمات مورد دهنده بخواهد قسمتها پيشنهاد چنانچهاگذاري پيمان به پيمانكاران جزء بدون موافقت كارفرما ممنوع مي باشد. و -6

 راه اساناد ارزياابيك برگ به هميبايد نام پيمانكار جزء و حدود خدمات محول شده را در  نمايدقرارداد را به پيمانكاران جزء واگذار 
ي و بررسادسات دوم  پيمانكاردر صورت توافق كارفرما ، صالحيت تا  برساندو باطالع شركت مجتمع گاز پارس جنوبي كيفي درج 

 معرفي گردد. پيمانكارتائيد ، انتخاب و جهت اقدامات بعدي به پس از 
ارداد خود مات مورد قراصل شود كه پيمانكار تمام يا قسمت عمده خدخدمات وقوف ح اجرايپس از عقد قرارداد و در حين  چنانچه

سابت باه حاق دارد ن ، كارفرما استبدون داشتن مجوز و بدون اطالع كارفرما به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار كرده  را
ارس جناوبي  جتمع گاز پمان شركت يا حذف پيمانكار از فهرست پيمانكار تعليقضبط تضمين انجام تعهدات و خلع يد از پيمانكار و 

 يا هر اقدام مقتضي ديگر عمل نمايد . و
 

                                         
 : تاريخ

 صاحبان امضاي مجاز مناقصه گر :مهر و امضاء 


