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 ۲۱۹۰/۸۹شماره مناقصه فراخوان آگهي 

 

بهره ,)  jv٢, jv١( یادار یسيستم اعالم اعالم حريق ساختمان ها یتهيه و اجرا  در نظر دارد)SPGC(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

زيابي كيفي و تاييد را پس از طي فرايند ارخود مستغالت و کلينيک پااليشگاه نهم ,کارگاه ,آموزش,)گاما ,نارگان (تعميرات ,  یبردار

مايل به شركت تصورت در آيد مي كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل از لذا .به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد صالحيت متقاضيان

و توضيحات    ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ  ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ شمارهه اين مجتمع ب هيئت مديرهابالغ مصوبه در نظر گرفتن مفاد با در مناقصه 

 .مادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايندآنسبت به اعالم  ذيل، شرحه ب
قابل ذكر است مناقصه گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي نمايند ، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، مشمول 

پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم محدوديتهاي مندرج درمصوبه فوق الذكرگردند ، و لو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات 

نموده و پاكات پيشنهاد قيمت باز گشائي شده باشد ، مناقصه گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمـت مناقصـه   

گونـه اعتراضـي را از خـود    گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و مناقصه گران از اين بابت حق هـر  

 .سلب مي نمايند

 موضوع مناقصه
,  یبهره بردار,)  jv٢, jv١( یادار یسيستم اعالم اعالم حريق ساختمان ها یتهيه و اجرا

 مستغالت و کلينيک پااليشگاه نهم,کارگاه ,آموزش,)گاما ,نارگان (تعميرات 

 ۹۰۲۱/۹۸ شماره مناقصه

 مرحله اي يك /عمومي نوع مناقصه 

  شمسي ماه ۴ مدت انجام كار

/۵/۷۰۴/۵۶۰ ريال )ريال (مبلغ براورد  تقريبي انجام كار ۰۳۹  

)ريال ( ۰۰۰/۲۸۶/ ۰۰۰ فرآيند ارجاع كار شركت در  تضمينمبلغ   

 درصد مبلغ اوليه پيمان در مقابل ضمانتنامه معتبربانكي  بيست%)  ۲۰(پيش پرداخت به ميزان  ميزان پيش پرداخت

 ضمين پيش پرداختنوع اخذ ت
ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي  -۲ضمانت نامه بانكي -۱

 مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند 

 پااليشگاه نهم-سايت دو شركت مجتمع گاز پارس جنوبي –بندر كنگان  محل اجرا

نامه اعالم  يمتسل بارگزاري اطالعات و مهلت

 آمادگي
   ۲۳/۰۶/۱۳۹۸ مورخعصر روز شنبه  ۱۶حداكثر تا ساعت 

 .آيين نامه اجرايي ارزيابي كيفي، به روش ساده مي باشد ۱۱ارزيابي براساس ماده  حداكثر امتياز هر معيار

 ـــ روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار 

 ـــ حداقل امتياز قابل قبول  

نامه اعالم حل  تحويل آدرس پستي م

 آمادگي

شركت مجتمع گاز ، منطقه ويژه انرژي پارس ۲، سايت عسلويه جاده  ۱۵كيلومتر  –بندر كنگان 

 ۱۰شماره  اتاق  حقوقي وپيمانهادفتر امور  ،NIBساختمان ) ۱۲ فاز(، پااليشگاه نهم پارس جنوبي 

 ۰۷۷    ۳۱۴۶۳۰۹۵ فاكس

 ۰۷۷  ۳۱۴۶۳۷۹۷و   ۰۷۷  ۳۱۴۶۳۸۵۰ كارشناس پاسخگوئي به سئواالت
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 :ساير توضيحات مهم 

ه به تارنماي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به نشاني اينترنتي عشركت مناقصه گران در اين مناقصه تنها بصورت الكترونيك و از طريق مراج -۱

WWW.SPGC.IR  سامانه مديريت مناقصات و  با ورود به بخش مذكور وارد شدن به سايتپس از  مناقصه گران مي بايست.  استمقدور

سامانه برگزاري معامالت و بانك اطالعات منابع شركت )  نرم افزار( وارد    .IRhttp://TENDER.SPGC  اينترنتي به نشاني  قراردادها

 .نمايند اقدام عبور  ت نام كاربري و رمزفو تكميل مراحل آن و دريا ثبت نامانجام نسبت به ده و گردي ) پيمانه(  مجتمع گاز پارس جنوبي

، فرمت رديف متناظر عنوان اين مناقصه را مشخص نموده اسناد دانلود از ستون  پس از دريافت نام كاربري و ورود به سيستم مناقصه گر مي بايست -۲

PDF اطالعات و مستندات مورد نياز  . دبررسي نمايو  به دقت مطالعهو از رديف مربوطه دانلود  اين مناقصه رامختص  اسناد استعالم ارزيابي كيفي

ارزيابي كيفي مناقصه گران  .مطابق اطالعات و مستندات قيد شده در اين فرمها مي باشددقيقاً جهت ارزيابي كيفي مناقصه گران به روش الكترونيك 

 .از مناقصه گران دريافت نخواهد گرديد) بجز نامه اعالم آمادگي(و اسناد كاغذي  سامانه صورت خواهد پذيرفت ، صرفاً از طريقو امتياز دهي 

شماره  در موارد خاص كه نياز به تائيد اصالت يك يا چند سند از مستندات بارگزاري شده توسط مناقصه گر باشد در پي تماس تلفني مناقصه گزار با -۳

كه مناقصه گر مي بايست در مهلت اعالم شده نسبت به تحويل اسناد خواهد گرديد آن اعالم  تحويلمهلتي براي ، سامانه تلفنهاي بارگزاري شده در 

امر به انصراف از  ، در صورت پاسخگو نبودن شماره تلفنهاي ارائه شده و يا استنكاف مناقصه گر از تحويل مستندات. به مناقصه گزار اقدام نمايد 

 .تلقي و ساير موارد ارائه شده در رزومه بارگزاري شده در سامانه نيز بررسي نخواهد گرديد توسط مناقصه گر مناقصه 

وارد مرحله بارگزاري و درج اطالعات )  ستون اقدام متقاضي(پس از مشخص نمودن رديف اين مناقصه از ستون متناظر آن  مي بايستمناقصه گر  -۴

نمونه ،  با قيد شماره و موضوع مناقصه بوطه نامه اعالم آمادگي را دانلود نموده و پس از تكميل درخواست خودگرديده و در گام نخست از لينك مر

 .امضاء صاحبان مجاز را به تائيد دفاتر اسناد رسمي رسانده و در سامانه بارگزاري نمايد 

شناسه ملي ،  اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين گواهي مدارك ثبتي خود شامل  مناقصه گر مي بايست ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي  -۵

 . تغييرات  و گواهي كد اقتصادي را در سامانه بارگزاري نمايد

در . در آكهي تاسيس شركت و يا آگهي تغييرات الحاق موضوع باشد  قيد شدهموضوع فعاليتهاي مناقصه گر موضوع مناقصه مي بايست جزو خدمات  -۶

 .اقصه گر بررسي نخواهد شد غير اينصورت رزومه شركت من

 .بارگزاري گردد در سامانه  بايست مي نيز ي ، مستندات مورد نياز آنپس از ورود اطالعات هر بخش از مراحل ارزيابي كيف -۷

از سازمان  رياليداراي ظرفيت آزاد  تاسيسات و تجهيزاتدر رشته  ٥با رتبه داراي اعتبار زماني  پيمانكاري گواهينامه معتبر تاييد صالحيت بارگزاري -٨

  . تاييد صالحيت شركتها در اين مناقصه است براي لي و اساسيشرط اصو بوده  الزامي، متناسب با برآورد ريالي مناقصه  برنامه و بودجه

 شرط اصلي و اساسير ديگو الزامي بوده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ازداراي اعتبار زماني  ايمني گواهينامه معتبر تاييد صالحيت بارگزاري -٩

 .  تاييد صالحيت شركتها در اين مناقصه است براي

 . يند مناقصه دعوت خواهد شدي تاييد صالحيت شده جهت ادامه فرآپس از مرحله ارزيابي ، تنها از شركتها -۱۰

ل منطقه ويژه انرژي پارس واقع مراجعه حضوري به مديريت كار و خدمات اشتغا نسبت بهكليه شركتهاي تاييد صالحيت شده در مناقصه ميبايست  -١١

مربوطه را  تائيديهو  را دريافت اختصاصاً براي عنوان اين مناقصهتاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه انرژي پارس در عسلويه اقدام و 

الزم بذكر است در صورت عدم ارائه تاييديه  . يندتحويل و ارائه نما امور حقوقي و پيمانهاي پااليشگاه نهم، به  تا قبل از تحويل پاكت پيشنهاد قيمت

 .نها گشايش نخواهد يافتپاكت مالي آ ، مذكور
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و در نهايت پس از اتمام بارگزاري ثبت  هساير مراحل درج اطالعات و بارگزاري مستندات در سامانه را تا پايان به انجام رسانيد مي بايست مناقصه گر -۱۲

مناقصه گر در فهرست متقاضيان قرار نخواهد گرفت و  ، عدم ثبت نهايي اطالعات و مستندات در سامانهبديهي است در صورت . نهايي نمايد 

 .اطالعات وارد شده در سامانه از سوي وي حقي را براي اعتراضات بعدي ايجاد نخواهد كرد 

،  تقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ، تهديدكه شركتهاي م و يا پس از آن براي مناقصه گزار محرز گرديدچنانچه در حين فرايند ارزيابي  -۱۳

 .رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد

به شركتهاي تاييد صالحيت شده  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت ، بازگشايي و -۱۴

 .درج خواهد شد) پس از فرايند تعيين صالحيت (

 . سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد بارگزاري -۱۵

مشمول  )ناقصه گرم(هيات مديره شركت هاي متقاضي  اعضاء چنانچه سهامداران و ، شركتهاي دولتي ميباشدو ا عنايت به اينكه اين شركت جزب -۱۶

 .  نمي توانند در اين مناقصه شركت نمايند ، باشند ۱۳۳۷قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  ممنوعيت هاي قانون منع مداخله دولت درمعامالت و

 

 

 پيمانهاي امور حقوقي و                                                                                                                                                      

  نهمپااليشگاه                                                                                                                                                       

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                                                     
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