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  ٦٠٢٥/٩٨مناقصه  يا حلهمر يكفراخوان آگهي 

 اي و عمراني موجود در سايت صنعتي پااليشگاه ششم اصالح و ترميم نواقص سازه)در نظر دارد SPGCشركت مجتمع گاز پارس جنوبي(

هاي متقاضي دعوت  كليه شركت از لذا به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيانخود 

مورخ  ٢٤/٠٠١/٤٨٦گ شمارهه اين مجتمع ب هيئت مديرهدر نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه با مايل به شركت در مناقصه تصورت در آيد مي بعمل

  مادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند.آنسبت به اعالم  شرح ذيل،ه و توضيحات  ب  ٢٨/٠٦/١٣٩٦

قصه گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي نمايند ، چنانچه بـا برنـده شـدن در يكـي از مناقصـات ، مشـمول       قابل ذكر است منا

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

گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در سـاير   ، مناقصهائي شده باشدگشو پاكات پيشنهاد قيمت باز

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

امور - قصه، (بخش منا WWW.SPGC.IRتحت عنوان  مجتمعدريافت ازطريق سايت  بايست پس از مياين مناقصه  كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت - ١

 ، تكميل و به همراه ساير مدارك (رزومه ) تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد.، بررسيدقت مطالعهه ، ب)ها پيمان

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ششم پااليشگاهاي و عمراني موجود در سايت صنعتي  اصالح و ترميم نواقص سازه  موضوع مناقصه

  ٦٠٢٥/٩٨  شماره مناقصه

  مرحله اي يك /عمومي  نوع مناقصه 

  ماه) ٢٤(سال شمسي دو  مدت انجام كار

  گردد ريال اعالم مي ٧٣٤/٦٨٢/٤٤٤/٨٦به مبلغ   مبلغ براورد  تقريبي انجام كار(ريال )

  كت در فرايند ارجاع كار مبلغ تضمين شر

نامـه تضـمين معـامالت دولتـي شـماره       ريال به صورت يكي از تضـامين قابـل قبـول وفـق آئـين      ٠٠٠/٠٠٠/٦٩٧/٣ به مبلغ

بانـک ملـي    ٠١٠٨٠٨٨٢٨٢٠٠٢هيأت وزيران يا واريز نقدي به شماره حسـاب سـيبا    ٢٢/٠٩/٩٤مورخ  هـ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢

 ششم و ارائه فيش واريزيايران شعبه عسلويه به نام پااليشگاه 

  ميزان پيش پرداخت

  %) درصد مبلغ پيمان در مقابل ضمانتنامه معتبربانكي٢٠پيش پرداخت به ميزان (

  تاييد نماينده  و ، تحويل کارگاهدريافت نامه ابالغ کارباشد که پس از  يم %  مبلغ پيش پرداخت٤٠قسط اول به ميزان -الف

 کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

  كه مطابق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع  كارگاه پيمانپس از تجهيز وپيش پرداخت  % مبلغ ٣٠قسط دوم به ميزان - ب

  باشد. يقابل پرداخت مكار و قرارداد براي شروع عمليات الزم است 

   موقت يها تيضعطبق صورت و پيمان هيدرصد مبلغ اول يسپس از انجام پرداخت و  پيش % مبلغ٣٠قسط سوم به ميزان -ج

  قابل پرداخت است. در نظر گرفتن مصالح پاي كار بدون 

پرداخت مبالغ ، آخرين صورت وضعيت موقت  تاد ، بطوريكه وش مي هاي پيمانكار كسر تدريج از صورت وضعيتب فوق مبالغ پرداخت شده

  . ) ٢٢/٠٩/٩٤ مورخ هـ ٥٠٦٥٩/ ت ١٢٣٤٠٢ره تصويب نامه هيئت وزيران به شما ٦ذيل بند پ ماده  ١(تبصره  مستهلك گرددشده فوق 

  نوع اخذ تضمين پيش پرداخت
   هـ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢ نامه تضمين معامالت دولتي شماره به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين

  هيأت وزيرانمصوب  ٢٢/٠٩/٩٤مورخ 

   ها پيمان ساختمان خدمات االيشگاه ششم،پ ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، عسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس  محل اجرا

   ٠٦/١٣٩٨/ ٢٤ مورخشنبه يکعصر روز ،  ١٤حداكثر تا ساعت   مهلت تسليم مدارك (رزومه)

  حداكثر امتياز هر معيار

    امتيــاز ٢٥ي تــوان مــال -٣  امتيــاز ٢٥ قبلــي در كارهــاي حســن ســابقه -٢  امتيــاز ٣٥ (ســابقه اجرايــي) تجربه-١

  .امتياز ٥  HSE-٦ز    امتيا ٥ فني و برنامه ريزيتوان - ٥ ز  متياا ٥ تجهيزاتيتوان - ٤

  قانون برگزاري مناقصات) ١٢آيين نامه اجرايي بند ج ماده  ٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦( مطابق مواد 

  وزني ميباشد. ،روش ترجيحي  روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار 

  (شصت) امتياز ميباشد. 60ل قبول جهت دعوت به مناقصه حداقل امتياز قاب  حداقل امتياز قابل قبول  

   ها پيمان ساختمان خدمات پااليشگاه ششم، ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، عسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس  آدرس پستي محل  تحويل رزومه

  تلفن و فاكس
  (داخلي ) ٨٠٧٥و  ٨٠٧٣و  ٠٧٧٣١٣١٨٠٧٠تلفن :

  )٨٠٧٢(داخلي  ٠٧٧٣١٣١٨٦٤٠فكس : 

  پااليشگاه ششم) يو خدمات فن يه مهندسادار(  ٠٧٧٣١٣١٨٢٤٠ - ٨٢٦٦-٨٢٦٥- ٨٢٤١  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت
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  ارسال گردد.مربوطه بايست به همراه فرم  ، ميهر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهيكپي كليه مستندات مندرج در  - ٢

  .مناقصه بهمراه ساير مدارك و موضوع شركت در مناقصه با قيد شماره  نامه درخواست ارسال  - ٣

ـ و  در رشته ساختمان ( ابنيـه)  )٥كشور، حداقل پايه پنج( برنامه و بودجهاز سازمان  داراي اعتبار زماني پيمانکاري صالحيت گواهينامه ارائه  -٤ ) ٥پايـه پـنج(   اي

  .(شرط اصلي و اساسي تاييد صالحيت شركتها) مي باشد. به همراه ارسال رزومه الزامي يو ترابر رشته راه

  حسابداران رسمي) در زمان انعقاد قرارداد الزامي است.  صورتهاي مالي حسابرسي شده (حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعهآخرين ارائه  -٥

و کارفرما مجاز است نسبت  يس به منزله امتناع از امضاء قرارداد تلقين در سامانه پردد آييا عدم تايشده  يحسابرس يمال ياست در صورت عدم ارائه صورتها يهيبد

  د.يمانکار برنده اقدام نمايند ارجاع کار پيبه ضبط ضمانتنامه شرکت در فرآ

مه ارسالي جهت ارزيـابي کيفـي بعنـوان يکـي از     به همراه رزواجتماعي  امورتعاون، كار و  وزارت ازمعتبر و داراي اعتبار زماني  ارائه گواهينامه صالحيت ايمني -٦

  ييد قرار نخواهد گرفت.گر مورد تأ ت مناقصهشروط الزام بوده و در صورت عدم ارائه گواهي مذکور صالحي

ـ  -٧ ه پيشـنهاد قيمـت در   مناقصه گر موظف به ارائه تأييديه مديريت كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مختص اين مناقصه تا تاريخ سررسيد ارائ

  پاكت مالي آن شركت گشايش نخواهد يافت. ييديه مذكورأم به ذكر است درصورت عدم ارائه تالز باشد. پاكت "ب" مي

صـنعت نفـت (نامـه شـماره      يا و دو مرحلـه  يا ک مرحلهيدر مناقصات  يشنهاديمتناسب پ يها متين دامنه قييبر اساس دستورالعمل تع يمال يابيروش ارز -٨

ـ  ١٢مناقصـات و بنـد ب مـاده     يقانون برگـزار  ٢٠ن بند ب ماده ي) و همچني، پژوهش و فناوريمعاون محترم مهندس ٢٨/١٢/٩٥مورخ  ٧٧٠٨٦١/٩٥  ن نامـه يآئ

  باشد. يمناقصات م يو اطالع رسان يمستند سازنظام  يياجرا

  باشد. گر الزامي مي رات و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي مناقصهضمن دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغيي -٩

  بايست بصورت منظم و كالسه شده ارسال گردد . كليه مدارك مي -١٠

  نخواهد شد.به مدارك و اسنادي كه با تاخير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه و مدارك تكميلي ترتيب اثري داده  -١١

  بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاء و مهر گردند. ها و اسناد مي كليه فرم -١٢

أييد صالحيت هاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ، تهديد، رشوه و نظاير آن براي ت يند ارزيابي ثابت گرديد كه شركتآچنانچه در حين فر -١٣

  وانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.اند مطابق ق خود استفاده نموده

  يند مناقصه دعوت خواهد شد.آصالحيت شده جهت ادامه فر ييدأت هاي ، تنها از شركتپس از مرحله ارزيابي -١٤

(پس صالحيت شده  ييدأتهاي  ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ، بازگشايي وويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمتبرنامه زماني تح -١٥

  ) درج خواهد شد.يند تعيين صالحيتاز فرآ

  ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. -١٦

  مشمول ممنوعيت گر)كه (مناقصههاي متقاضي هيات مديره شركت اعضاء باشد،چنانچه سهامداران و شركتهاي دولتي مي با عنايت به اينكه اين شركت جزء -١٧

  توانند در اين مناقصه شركت نمايند.  نمي باشند، ١٣٣٧قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  قانون منع مداخله دولت درمعامالت و

 اساسنامه رک (شاملو کليه اسناد و مدا، دانلود نموده  tender.spgc.irرا در تارنماي مجتمع به آدرس  اين راهنماتوانند  در صورت تمايل ميگران  مناقصه -٨١

سازمان تأمين  هاي مالي، مفاصاحساب ، آگهي تأسيس، آگهي تغييرات، شناسه ملي، کد اقتصادي، سوابق قراردادي، مدارک حسن سابقه، صورتشرکت

ييد و مهر و أپس از ت و غيره) را HSE مرتبط با مدارک ريزي، برنامه فني اسناد مربوط به توان ،يتجهيزاتمربوط به توان اي  و يا اجاره ، اسناد مالکيتياجتماعي

  بارگذاري نمايند.به صورت سيستمي  ،امضاء زنده توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه به آدرس فوق براي انجام فرآيند ارزيابي کيفي

  

  

  

  

  

  

  هاي پااليشگاه ششم خدمات پيمان
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي        
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