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  گزارش شناخت 

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  بعنوان بزرگترين تامين كننده انرژي گاز كشور مجموعه بزرگي از ساختمان ها و مستحدثات 

را در حوزه فعاليت خود  شامل اقامتگاه ها ، ساختمان هاي اداري ، انبار ها ، منازل مسكوني و ... را تحت پوشش و استفاده دارد 

ارزش ابينه و تاسيسات مرتبط و مديريت تعميرات و نگهداري ابنيه و ساختمان هاي تحت كه به همين دليل به منظور حفظ 

پياده سازي يك سيستم يكپارچه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات   "پوشش ، ارائه خدمات فني و برنامه ريزي به منظور 

، شهرك هاي مسكوني جم ، انبار ها  2و  1شامل تمامي پااليشگاه ها و اقامتگاه هاي  پارس  " شركت مجتمع پارس جنوبي

ماه شمسي در استان  12، پاركينگ ها و تمامي ابنيه متعلق به مجتمع گاز خارج از فنس صنعتي پااليشگاه ها به مدت زمان 

ن بوشهر ، منطقه عسلويه ، شيرينو ، بيدخون ، كنگان و جم مطابق با شرايط و ضوابط پيوست و بر اساس بخشنامه هاي سازما

  مديريت و برنامه ريزي كشور به مهندسي مشاور واجد شرايط واگذار مي كند . 

هاي مربوط و با توجه به مشخصات خاص طرح مذكور موظف به انجام شركت مزبور در چارچوب شرح خدمات، شرايط و توافق

  موقع خدمات مورد نظر خواهد بود.به

ي به بخش خصوصي(يك شركت حقوقي ذيصالح) جلوگيري از گسترش اي فني و طراحانگيزه اصلي واگذاري خدمات مشاوره

مشي استفاده از خدمات ها و پرهيز از تأخير در اجراي كارها در چارچوب خطسازمان كارفرما و هماهنگي در اختيارات و مسوليت

  باشد.هاي صنعت نفت ميبخش خصوصي در قالب نظام اجراي طرح

هاي فني و اجرايي تمامي امكانات الزم را فراهم آورد ترين روشزم است همسو با پيشرفتهشركت منتخب براي انجام اين مهم ال

تا دسـترسي به اهداف طرح مورد نظر طبق برنامه زماني و شرايط و محقق گردد. لذا نظر به اينكه در بخش كارفرما هيچگونه 

بيني اداري جهت هيچ بخشي از خدمات اجرايي طرح پيشامكانات و تسهيالتي چه به لحاظ نيروي انساني و چه از نظر ملزومات 

گيري از امكانات مورد نياز و حصول اطمينان از كارآيي آنها متعهد نشده، ضرورت دارد شركت منتخب براي انجام خدمات با بهره

  به انجام اين مهم شود.

 خالصه اطالعات :

  ماه شمسي مي باشد.  12مدت انجام پروژه:  1

منازل مسكوني ، ساختمان هاي اداري ، پاركينگ ها تمامي ابنيه و تاسيسات  شامل اقامتگاه ها ، محل انجام پروژه: 2

 . 2و  1متعلق و در مالكيت شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در عسلويه , جم ، پارس 

ها و مشخصات كلي : برنامه ريزي و ارايه يك سيستم جامع به منظور يكپارچه سازي تعمير و نگهداري ساختمان  3

به  2ابنيه تحت مالكيت و يا بهره برداري كار فرما . كه مشخصات اجمالي ساختمان ها در جدول پيوست شماره 

  صورت تقريبي ذكر گرديده است
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  نام كارفرما: مجتمع گاز پارس جنوبي 4

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  –عسلويه  –نشاني كارفرما:  استان بوشهر  5

  باشد.اعتبار پيشنهاد هاي مشاوران از تاريخ ارسال به مدت چهار ماه مي مدت اعتبار پيشنهاد ها: مدت 6

 :اطالعات مالي طرح  

  منابع مالي طرح: منابع مالي طرح از محل بودجه طرح هاي غير عمراني مجتمع گاز پارس جنوبي

  تامين مي شود.

 .كسورات: كسورات متعلق به قرار داد، برمبناي طرح هاي غير عمراني مي باشد  

 :اهداف و ضوابط طرح  

  اهداف كمي و كيفي طرح به شرح زير مي باشد:   

انجام خدمات فني و مطالعات به منظور پياده سازي سيستم يكپارچه تعمير و نگهداري ابنيه و تاسيسات  "

  "شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 :اسناد فني، نقشه ها و مدارك طراحي  

  منتخب ارائه خواهد شد.كليه اسناد فني مورد نياز به مشاور 

 :فهرست مهمترين مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي فني  

  رعايت كليه نشريات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري           

 :فهرست قوانين و مقررات حقوقي كه بايد در انجام خدمات موضوع پروژه مد نظر قرار گيرد  

  كليه نشريات صادره از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري           

  شرح خدمات 

شرح خدمات مطابق شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي طرح هاي غيرصنعتي طي بخشنامه 

بايست شد. مهندسين مشاور ميمي با 24/2/93مورخ  16552/93و بخشنامه شماره  11/3/79مورخ  977/54-1295/102

  نامه صالحيت به شرح زير داشته باشد.داراي گواهي

   1هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي : پايه ساختمان -الف 

  3ايمني و كاهش خطرات و پدافند غير عامل  : پايه  - ب 

 


