
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
گزارش شناخت

1صفحه6025/98گزارش شناخت مناقصه 

اي و عمرانی موجود در سایت صنعتی پاالیشگاه ششم اصالح و ترمیم نواقص سازه
گاه از آنجائیکه در سال گذشته بارندگی هاي فصلی و مقطعی شدید در منطقه عسلویه و نیز محدوده پاالیشـ 

تی ) مجتمع گاز پارس جنوبی موجب وقوع سیل و آبشستگی و درنتیجه بـروز خسـارا  16و 15ششم (فازهاي 
نیز واصالح و ترمیم خسارت هاي وارده به منظوربه سازه ها، ساختمان ها، معابر و غیره گردید؛ از این رو 

جلوگیري از وقوع خسارات احتمالی شـدیدتر بـه دارایـی هـا و امـوال پاالیشـگاهی در بارنـدگی سـال جـاري،          
روژه در راسـتاي تحقـق اهـداف    مدیریت پاالیشگاه ششم بـر آن شـد تـا بـا تعریـف و اجرایـی نمـودن ایـن پـ         

استراتژیک خویش و نیز رعایت موارد پدافند غیرعامل و بصورت کلی رفع پانچ هاي سیویلی پاالیشـگاه گـامی  
بوته کنی، تخریب بتن مسـلح و غیـر   موثر بردارد؛ بر این اساس عملیات اجرایی موضوع قرارداد حاضر شامل 

اده رو، اسلب گذاري، محوطـه سـازي و تسـطیح زمـین، احـداث      مسلح، حفاري ، پی کنی، خاکبرداري، ترمیم پی
گ دیوار حائل بتنی در ناحیه فلر پاالیشگاه، ترمیم نشست هاي ایجاد شده بر روي جـاده آسـفالتی، تـرمیم سـن    

چینی هاي نشست کرده بر روي ترانشه هاي خاکی، احداث کانال بتنی، احداث فونداسیون جهت محل اسـتقرار  
چ پانل در سایت، احداث انواع مختلـف راه پلـه هـا و مسـیرهاي دسترسـی بتنـی و فـوالدي        کابین هاي ساندوی

بهمراه نصب حفاظ هاي جانبی و سایر ملزومات و متعلقات، اجراي انواع مختلف سازه هـاي فلـزي بـه منظـور     
ر حاشـیه  درپوش منهول و کانال یا زیرسازي پل ها و راه پله ها وغیره، نصب و ترمیم گاردریل اجـرا شـده د  

انل پجاده ها، اجرا و ترمیم اپوکسی کف، احداث پل نفر رو و ماشین رو در واحدهاي مختلف پاالیشگاه، ترمیم 
گچی دیوار  و سقف کاذب و کف کاذب ساختمان هاي پست برق و در انتها نیز بـه منظـور جلـوگیري از ورود    

پیرامون ساختمان ها، هدایت آبهـاي پشـت   آب باران به درون ساختمان هاي پست برق اجراي عملیات پیوینگ 
بام به کانال هاي اطراف ساختمان ها توسط لوله هاي پی وي سی و اجراي بلوك چینـی و ایزوگـام رویـه بـه     

که براسـاس شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه       جهت آب بندي ترنچ هاي برق ورودي به ساختمان ها است
مرحله اجرا نیل پیدا خواهد نمود.

مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژهعنوان، -1
که به طور کلی شـامل  استاي و عمرانی موجود در سایت صنعتیپروژه اصالح و ترمیم نواقص سازهعنوان

.باشدمیPCدر قالب پیمان ساخت و اجرا تأمین،،
اي کلی رفع پانچ هتحقق اهداف استراتژیک, رعایت موارد پدافند غیرعامل و بصورت هدف از اجراي این پروژه

باشدمیساس شرح مندرج در اسناد مناقصه براسیویلی پاالیشگاه 
سازمان کارفرمایی-2
ن بعنوا» ششمپاالیشگاه یو خدمات فناداره مهندسی « بعنوان کارفرما و »شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی« 

پروژه معرفی میگردند.ترانظدستگاه 
تعهدات موضوع مناقصه)برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با-3

ت است که متناسب با دستور العمل تهیه برنامه زمانبنـدي (پیوسـ  »تقویمیدو سال« مدت زمان اجراي پروژه 
.گرددشرایط خصوصی) تهیه می

اطالعات تأمین مالی پروژه-4
ی می باشد.تأمین مالی این پروژه از محل اعتبارات سرمایه اي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و منابع داخل
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داسناد فنی و نقشه ها و اطالعاتی که وضعیت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرایط کار تبیین کن-5
مجتمع گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه استان بوشهر میباشد16و 15يهافازمحل اجراي پروژه 

+ درجه سانتیگراد5:حداقل دما
+ درجه سانتیگراد48:حداکثر دما
در حداکثر دما%80:رطوبت
، گرد و غبارشوره زارگرمسیر ، :آلودگی

برنامه تدارکاتی پروژه (تدارکات داخلی و خارجی) حسب مورد-6
و عملیات سیویلانجام موضوع مناقصه بهمراه يمصالح و کاالهایه و حمل تمامیتهحدود کار مشتمل بر 

هاي تهیه که بایستی براساس مشخصات فنی و نقشهباشد یمتمهیدات الزم جهت اجراي آن بکار بستن
.گردداقدامهاي سازندگان تجهیزات، نقشهزینوشگاه ششم یپااليهاالعملشده و همچنین دستور

قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص) -7
خصوصی پیمانشرایط : شامل مقررات مندرج مقررات ایمنی

ر ساعت قبل از آغاز ه24،: پیمانکار موظف است در طول عملیات اجراییاجرا و نصب بعد از بازرسیمجوز
نجـام  نسبت به اخذ مجوز آغاز کار اقدام نماید تا مهنـدس نـاظر مقـیم بتوانـد ترتیبـات الزم را جهـت ا      ،فعالیت

.ها یا حضور در هنگام اجراي کار فراهم نماید بازرسی
ویت : کلیه عملیات اجرایی پروژه اعم از ساخت ، نصب ، اجرا به ترتیب اولروش ها و دستورالعمل هاي اجرایی

IPS,IGS، استاندارد ششمم به پیمان، مستندات اجرایی پروژه پاالیشگاه ضمستندات منآخرین نسخه از مطابق 

.عمل نمایدBS/ANSI/IEC/IEEEبین المللیو یملاستانداردهاي و، 
ا نزد پیمانکار موظف است که کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی ر:کار و  سازمان تامین اجتماعیبیمه

ه آن قانون تامین اجتمـاعی بـ  38سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 
ه از هرصورت وضعیت بعنوان ودیعـ %5اجتماعی، قانون تامین38در رابطه با اجراي ماده سازمان بپردازد .

حق بیمه، نزد کارفرما نگهداري خواهد شد و استرداد این مبلغ منوط است به اینکه پیمانکار :
برگ مفاصا حساب نهائی از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه تمام حـق بیمـه موضـوع قـرارداد را    -الف

ده کارفرما تسلیم نماید و یا اینکه :پرداخت نموده است تحصیل و به نماین
انکار مذکور به پیم%5گواهینامه اي از سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد که به موجب آن استرداد کسور -ب

بال اشکال اعالم شده باشد .
تر از کمقانون تامین اجتماعی ، آخرین قسط قرارداد نیز که 38مذکور در فوق ، مطابق ماده %5عالوه بر مبلغ 

ه بل از ارائقمبلغ کل پیمان نمیباشد تا ارائه مفاصا حساب نهائی، نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار تا 5%
قرارداد را  نخواهد داشت.ورتحسابنگهداري شده و آخرین ص%5مفاصا حساب، حق مطالبه 

لحسـاب  االیاتی جاري درصدي را بعنوان علی : کارفرما از بابت مبالغ پرداختی به پیمانکار طبق قوانین ممالیات
ه را کـه  مالیاتی در خالل اجراي قرارداد، مالیات متعلققوانینو در صورت تغییر مالیات تکلیفی کسر نمی نماید 

مـور احسـاب  ه ، به آن تعلق گیرد، از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار کسـر نمـوده و بـ   قرارداددر نتیجه اجراي 
نماید.محل واریز میاقتصادي و دارائی
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ر دیـا هـر مـورد دیگـر     هر گونه ادعا و یا اعتراضـی نسـبت بـه مبلـغ و    پیمانکارتوجه به مراتب فوق الذکر،با
هیچگونـه وطـه مراجعـه نمایـد و کارفرمـا     بباشد بایستی مستقیماً بـه اداره دارائـی مر  داشتهخصوص مالیات 

د آورد.مذاکره اي در این زمینه با پیمانکار بعمل نخواه
د ایـن قـراردا  به، درهر صورت، کسر مالیات حقوق کارکنان پیمانکار و پرداخت هر گونه مالیات که استبدیهی

کارفرما نخواهد بود.بعهدهوجه باشد و مسئولیت انجام آن به هیچبعهده پیمانکار می،تعلق گیرد
ذاخبهموظفهاشرکتپارس،انرژياقتصادي ویژهمنطقهدرافزودهارزشبرمالیاتمعافیتبهباتوجه

.باشندمیویژهمنطقهسازمانازفعالیتمجوز
سناداهئارابامربوط،هزینهبر ارزش افزوده طبق مقررات به این پیمان تعلق گیردمالیاتی که درصورت

ابلقرماکارفییدأتا بر به مبادي ذیربط مالیاتی کشور، پیمانکاازسويپرداختبردالمثبتهمداركو
.بودخواهدپرداخت


