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  ۸۲۰۵/۹۷شماره مناقصه فراخوان آگهي 

را پس از  خود تعويض سيستم كنترل و گاورنر توربين بخار پااليشگاه دوماقصه نمدارد در نظر  )SPGCشركت مجتمع گاز پارس جنوبي(

ه ي متقاضي دعوت بها كليه شركت  از لذا به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. صالحيت متقاضيان تأييدطي فرايند ارزيابي كيفي و 

 ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ شمارهه بمجتمع   اين هيأت مديره  ابالغ مصوبهدر نظر گرفتن مفاد با مايل به شركت در مناقصه تصورت در آيد مي عمل

  نسبت به اعالم آمادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند.، شرح ذيله ب  و توضيحات ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ  
، مشـمول   چه با برنده شـدن در يكـي از مناقصـات    ، چنان نمايند در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي ميگراني كه  قابل ذكر است مناقصه

صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسـليم   تأييدلو اينكه ، و گردند الذكر مصوبه فوق هاي مندرج در محدوديت

گـران   گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه ، مناقصه دگشائي شده باششنهاد قيمت بازنموده و پاكات پي

گونـه اعتراضـي را از خـود سـلب     گران از اين بابـت حـق هر   در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و مناقصه

  نمايند. مي

  خار پااليشگاه دومتعويض سيستم كنترل و گاورنر توربين ب  موضوع مناقصه

  2058/97  شماره مناقصه

  اي مرحله دوعمومي   نوع مناقصه 

  تقويمي شمسيماه  12  مدت انجام كار

  ريال 000/000/816/49  )(ريال انجام كار اوليه مبلغ براورد

  ريال 000/000/491/2  ) (ريال فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

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

    20/07/1398 مورخ شنبه  روز 16حداكثر تا ساعت   مهلت تسليم مدارك (رزومه)

  ارزيابي كيفي حداكثر امتياز هر معيار

  امتياز 25 قبلي در كارهاي حسن سابقه -2   امتياز 35 (سابقه اجرايي) تجربه -1

  امتياز 10ريزي  توان فني و برنامه -4  امتياز 25ي التوان م -3

5- HSE 5 امتياز    

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

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

  باشد. ) امتياز ميشصت( 60ياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه حداقل امت  حداقل امتياز قابل قبول ارزيابي كيفي

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

   ها پيمان خدماتدفتر ، 212شماره 

  5داخلي  077- 37325458:  فكس                      077-31313951و  3955 : تلفن  تلفن و فاكس

 واريز نحوه و پرداخت روش ميزان،

  پرداخت پيش

قسط به   3مبلغ اوليه پيمان در  درصد 25، هيأت محترم وزيران 22/09/1394هـ مورخ 50659/ت123402نامه شماره  تصويبمطابق 

  شود:  ن كسر كسورات قانوني پرداخت ميشرح زير در ازاء ارائه ضمانتنامه بدو

 تجهيز پرداخت پس از مبلغ پيش درصد 30تحويل كارگاه، قسط دوم معادل  از پرداخت، پس مبلغ پيش درصد 40قسط اول معادل  •

لغ مب درصد 30كارگاه كه طبق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات الزم است و قسط سوم معادل 

 هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار.  پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت پيش

پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از  پرداخت) نسبت مبلغ كل پيش پيش درصد  70پرداخت، (معادل  پس از واريز اقساط اول و دوم پيش •

شود و بعد  كسر مي ) هاي مشابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت (به استثناي تعديل، مابههاي موقت  مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت

شود به نحوي كه  ها كسر مي پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت نسبت كل پيش درصد 114از واريز قسط سوم، معادل 

  پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود. مبلغ پيش

  هيأت وزيران 22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين  ين پيش پرداختنوع اخذ تضم
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  : ساير توضيحات مهم
به الزامي بوده و رزومه ارسالي  در یاجتماع رفاهاز وزارت تعاون، کار و  یاعتبار زمان یمعتبر و دارا ايمني نامه صالحيت ارائه گواهي -۱

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

 گرفت.

براي  نيرورشته  5پايه  ياو  صنعت و معدنرشته  5پايه حداقل كشور،  برنامه و بودجهبندي اخذ شده از سازمان  ارائه گواهينامه رتبه -۲

 ها). ناقصه الزاميست (شرط اصلي و اساسي تأييد صالحيت شركتدر م شركت

حسابداران رسمي) در زمان   هاي مالي حسابرسي شده (حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه ارائه صورت -۳

 انعقاد قرارداد الزامي است.

 لي حسابرسي شده سالهاي داراي فعاليت الزامي است.هاي ما در صورت عدم فعاليت شركت در سنوات اخير، ارائه آخرين صورت تبصره:

 ۶۱۷۷۰۸/۹۵(نامه شماره  اي صنعت نفت اي و دومرحله مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك -۴

 نامه آئين ۱۲ب ماده قانون برگزاري مناقصات و بند  ۲۰و همچنين بند ب ماده  پژوهش و فناوري) معاون مهندسي، ۲۸/۱۲/۹۵مورخ 

 .خواهد بودگران  مبناي بررسي قيمت و ارزيابي مالي مناقصهرساني مناقصات  مستندسازي و اطالع

 TENDER.SPGC.IR بايست تا قبل از مهلت مقرر به صورت اينترنتي در سامانه مي صالحيت اين مناقصههاي ارزيابي  كليه فرم -۵

 مدارك الزم بارگذاري گردند.تكميل و 

  كپي كليه مستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهي، مي بايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد. -۶

مطابق نمونه  به همراه گواهي امضاء رسمي صاحبان امضاء شركت در مناقصه با قيد شماره و موضوع مناقصهنامه درخواست  ارسال -۷

  .ر سامانهموجود د

 دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي. -۸

بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مهر و امضاء گرديده و به انضمام گواهي امضاي محضري  ها و اسناد مي كليه فرم -۹

گزار مختار به عدم تاييد اسناد ارزيابي كيفي به  در صورت عدم ارائه گواهي مزبور، مناقصهصاحب/صاحبان امضاء مجاز ارسال گردد. (

  لحاظ شكلي خواهد بود.)

  شده ارسال گردد. صورت منظم و كالسه كليه مدارك مي بايست به -۱۰

و مدارك تكميلي ترتيب به مدارك و اسنادي كه با تأخير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه  -۱۱

  اثري داده نخواهد شد.

هاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع، تهديد، رشوه و نظاير آن  چه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت چنان -۱۲

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

  رحله ارزيابي، تنها از شركتهاي تأييد صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد.پس از م -۱۳

هاي  برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت، بازگشايي و ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت -۱۴

  د.تأييد صالحيت شده (پس از فرايند تعيين صالحيت) درج خواهد ش

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

هاي متقاضي  چه سهامداران و اعضاء هيأت مديره شركت باشد، چنان هاي دولتي مي با عنايت به اينكه اين شركت جزء شركت -۱۶

توانند  باشند، نمي ۱۳۳۷دولتي مصوب ديماه  هاي قانون منع مداخله دولت درمعامالت و قراردادهاي گر) كه مشمول ممنوعيت (مناقصه

  در اين مناقصه شركت نمايند. 
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  معيارهاي ارزيابي فني

 چگونگي توزيع امتياز حداكثر امتياز شاخص رديف

 40 روش اجرايي پروژه ۱
  امتياز 40تاييد روش اجرايي به تناسب: حداكثر  •

 تاييد نشدن روش اجرايي : رد پيشنهاد فني •

 5 از طريق ارائه مدارك فني  Peakو Baseيضعيت نقطه کار توربين درمنحننمايش و ۲
  امتياز  5تاييد مدارك ارائه شده:  •

 : بدون امتيازعدم تاييد •

۳ 
(ذخيره  يمفهوم يذکرشده درطراح يها يبا ويژگ Fast Archiveفراهم کردن قابليت 

 ارائه مدارك فنيو...) از طريق  Databaseگر،تشكيليدرهنگام فعال شدن سيگنال تر
10 

  امتياز  10تاييد مدارك ارائه شده:  •

 بدون امتيازعدم تاييد:  •

 5 از طريق ارائه مدارك فني HMIافزاري سيستم كنترل در  خطايابي تجهيزات سخت ۴
  امتياز 5تاييد مدارك ارائه شده:  •

 :  بدون امتيازعدم تاييد •

 10 كردن سيستم كنترل integrateمحل  ۵
  امتياز 10ن : در داخل ايرا •

 خارج از كشور: بدون امتياز •

 10 نمره كسب شده از ارزيابي كيفي ۶

  امتياز 10:  80امتياز باالي  •

  امتياز 5:  80تا  70امتياز بين  •

 : صفر امتياز 70امتياز كمتر از  •

 5 بنيان ارائه گواهينامه شركتهاي دانش ۷
  امتياز 5ارائه گواهينامه:  •

 عدم ارائه: بدون امتياز •

 15 گارانتي عملكرد سيستم و تعويض قطعات ۸
  امتياز 15: سال  3بيش از  •

 : رد پيشنهاد فنيسال 2كمتر از  •

  هــا:يادآوري

  %  است. I(۳۰رساني مناقصات ضريب تاثير ( سازي و اطالع نامه نظام مستند آيين ۱۲ماده  ۱-۵ذيل بند  ۱بنابر تبصره  •

 است. امتياز ۵۰ قابل قبولكمترين امتياز فني بازرگاني  •

 گران بايد تمهيدات الزم براي آزمايش و بازرسي اقالم مورد نظر را فراهم كنند. ، مناقصه گزار در صورت درخواست و تشخيص مناقصه •

  ) در زمان اجرا الزامي است.certificate of originارائه گواهينامه اصالت كاال ( •

ياز فني و ديگر اسناد فني كه در قالب اسناد مناقصه در اختيار ايشان قرار گرفته هاي امت ها، جدول شاخص بايد ليست كامل متريال، نقشه •

 (پاكت ب) بفرستند.  است را با مهر و امضاي مجاز تاييد كنند و در پاكت فني

 سال تعهد كند. ۱۰به مدت  حداقلها را  هاي مورد استفاده، داشتن اعتبار زماني آن گر بايد ضمن ارائه مدارك تاريخ توليد ماژول مناقصه •

ي ارسال  گر بايد توانايي استخراج تمامي اطالعات مورد نياز از سيستم كنترل و گاورنر موجود را داشته باشد و موضوع را به وسيلهمناقصه •

  نامه و خود اظهاري اعالم كند.
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