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  ٢٠٦٣/٨٩شماره مناقصه فراخوان آگهي 
هاي ايمني، بهداشت، محيط  سازي و نظارت بر اجراي سيستم عمليات پيادهاقصه ندر نظر دارد م )SPGCشركت مجتمع گاز پارس جنوبي(

جد شرايط واگذار به پيمانكار وا صالحيت متقاضيان تأييدرا پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و خود نشاني پااليشگاه دوم  زيست و آتش 

 هيأت مديره  مصوبه مفاد در نظر گرفتنبا مايل به شركت در مناقصه تصورت در آيد مي عمله هاي متقاضي دعوت ب كليه شركت  از لذا نمايد.

نسبت به اعالم آمادگي و شركت در مناقصه اقدام ، شرح ذيله ب و توضيحات٢٨/٠٦/١٣٩٦مورخ   ٢٤/٠٠١/٤٨٦گ شمارهه بمجتمع   اين

 .مايندن

، مشمول  چه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، 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 مناقصه تسليم  تأييدلو اينكه ، و گردند الذكر مصوبه فوق هاي مندرج در محدوديت

گران  گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه ، مناقصه گشائي شده باشدشنهاد قيمت بازپاكات پي نموده و

گونه اعتراضي را از خود سلب گران از اين بابت حق هر در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و مناقصه

  نمايند. مي

  نشاني پااليشگاه دوم زيست و آتش هاي ايمني، بهداشت، محيط  سازي و نظارت بر اجراي سيستم عمليات پياده  موضوع مناقصه

  2063/98  شماره مناقصه

  اي مرحله عمومي يك  نوع مناقصه 

  )شمسي ماه 24(سال  2  مدت انجام كار

  گردد ريال اعالم مي862/553/405/211مبلغ مناقصه برآورد اوليه   )(ريال تقريبي انجام كار مبلغ براورد

  )(ريال 000/000/197/6  ) (ريال فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

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

    24/05/1398 مورخ شنبه پنجعصر روز  16حداكثر تا ساعت   مهلت تسليم مدارك (رزومه)

  حداكثر امتياز هر معيار

  امتياز 25ي توان مال-3  امتياز 20  قبلي در كارهاي حسن سابقه-2     امتياز 40 (سابقه اجرايي) تجربه-1

  امتياز HSE  5-6  زامتيا 5  فني و برنامه ريزيتوان -5      متيازا 5 تجهيزاتيتوان -4  

  قانون برگزاري مناقصات) 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  21- 20-19-18-17( مطابق مواد 

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

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

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

   ها پيمان خدماتدفتر ، 212شماره  اقتا  پااليشگاه دوم،

  5داخلي  07737325458:  فكس                     0773131-3955و  3951 تلفن:  تلفن و فاكس

  درصد مبلغ اوليه پيمان 5به ميزان %  ميزان پيش پرداخت

  نوع اخذ تضمين پيش پرداخت
هيأت  22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين

  وزيران
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  : ساير توضيحات مهم
الزامي بوده و به رزومه ارسالي  در یاجتماع رفاهاز وزارت تعاون، کار و  یاعتبار زمان یمعتبر و دارا ايمني نامه صالحيت ارائه گواهي -١

ييد قرار نخواهد أگر مورد ت مناقصهكيفي و در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت  باشد ميارزيابي كيفي عنوان يكي از شروط 

 گرفت.

به همراه  ی، کار و رفاه اجتماعاز سازمان تعاون خدمات عموميدر کد رشته  یاعتبار زمان یارائه گواهي نامه معتبر تاييد صالحيت دارا -٢

هايي که بيش  گواهينامه ها سه ساله مي باشد شركت یباتوجه به اينكه اعتبار برخ مي باشد  یرزومه ارسالي جهت ارزيابي كيفي الزام

ند، در غير باش یم یتاريخ صدور گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جار زماناز يكسال از 

اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نميباشد. در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت مناقصه گر مورد تاييد 

). برنده مناقصه ملزم به اخذ تأييديه مربوط به سال جاري و ها يد صالحيت شركت(شرط اصلي و اساسي تأي قرار نخواهد گرفت.

باشد. اجراي طرح  ها مي هينامه صالحيت سازمان كار و امور اجتماعي استان بوشهر و تحويل آن به خدمات پيمانتأييديه گوا

 بندي مشاغل الزاميست.  طبقه

گران موظف به ارائه تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (مختص اين مناقصه) تا تاريخ  مناقصه -٣

  صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يافت. باشند. در در پاكت ب ميسررسيد ارائه پيشنهاد قيمت 

حسابداران رسمي) در  سابرسي شده (حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعههاي مالي ح صورتآخرين ارائه  -٤

هاي مالي حسابرسي شده يا عدم تأييد آن در سامانه  بديهي است در صورت عدم ارائه صورت زمان انعقاد قرارداد الزامي است.

ت به ضبط ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار پيمانكار پرديس به منزله امتناع از امضاء قرارداد تلقي و كارفرما مجاز است نسب

 برنده اقدام نمايد.

در صورت عدم فعاليت شركت در سنوات اخير، ارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده سالهاي داراي فعاليت الزامي  تبصره:

  است.

 مقرر به صورت اينترنتي در سامانه مهلتانقضاي بايست تا قبل از  مي صالحيت اين مناقصههاي ارزيابي  كليه فرم -٥

TENDER.SPGC.IR  مدارك الزم بارگذاري گردند.تكميل و 

  ، مي بايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد.هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهيكپي كليه مستندات مندرج در  -٦

  همراه ساير مدارك .ه ا قيد شماره و موضوع مناقصه بنامه درخواست  شركت در مناقصه ب ارسال -٧

  و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي. آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، -٨

ري بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مهر و امضاء گرديده و به انضمام گواهي امضاي محض ها و اسناد مي كليه فرم -٩

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.)

يب خير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه و مدارك تكميلي ترتبه مدارك و اسنادي كه با تأ -١٠

  اثري داده نخواهد شد.

 شده ارسال گردد  صورت منظم و كالسه كليه مدارك مي بايست به -١١

تهديد، رشوه و نظاير آن  ،مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقعهاي متقاضي از  چه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت چنان -١٢

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

  صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد. تأييد پس از مرحله ارزيابي، تنها از شركتهاي -١٣

هاي  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ، بازگشايي وويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمتبرنامه زماني تح -١٤

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

  ارائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. -١٥

هاي متقاضي  هيأت مديره شركت اعضاء چه سهامداران و چنان باشد، هاي دولتي مي شركت با عنايت به اينكه اين شركت جزء -١٦

توانند  نمي باشند، ١٣٣٧قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  منع مداخله دولت درمعامالت و هاي قانون كه مشمول ممنوعيت گر) (مناقصه

  در اين مناقصه شركت نمايند. 
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