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  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  گر : نام شركت مناقصه

  (تجديد) 842/98شماره مناقصه : 

  مجتمع گاز پارس جنوبي شركت LVانجام خدمات سيم پيچي و تعمير الكتروموتورهاي  موضوع مناقصه :

  اينوع مناقصه : عمومي/يك مرحله

  سال شمسي  دومدت اوليه پيمان : 

در مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شركت  به همراه  گران بصورت دقيقهاي ارزيابي كيفي مناقصهتوجه: تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم

  .برگزاري مناقصات بارگذاري شودسامانه 
    



  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم  

  (تجديد) 842/98مناقصه 

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  5از    2صفحه   01ويرايش : 

 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 اطالعات كلي موضوع مناقصه

  )تجديد ( 842/98  شماره مناقصه

  مجتمع گاز پارس جنوبي شركت LVانجام خدمات سيم پيچي و تعمير الكتروموتورهاي   موضوع مناقصه

 ايمرحلهعمومي يك نوع مناقصه

  سال شمسي دو  مدت اجراي پيمان

  انجام كارمبلغ براورد تقريبي 

  ( برآورد ريالي كارفرما)
  ريال 000/000/920/50 

 مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (ريال)
  ريال 000/000/546/2به مبلغ  

  هيأت وزيران 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين به 

  درصد مبلغ اوليه پيمان 10  پيش پرداخت (ريال)ميزان و درصد 

  مديريت عمليات مجتمع گاز پارس جنوبي دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت گواهي

  گرانارزيابي صالحيت مناقصه

  ر الزاميست:ها/ مجوزات زيارائه حداقل يكي از گواهينامه

 از وزارت صنعت، معدن و تجارت يمهندس يپروانه/ مجوز فن -1

 وزارت نفت يدوار از معاونت مهندس يهاني، ماشياساس راتيانجام خدمات تعم تيمجوز فعال/نامهيگواه -2

  مرتبط با موضوع مناقصه ياز اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماع ياعتبار زمان يشده و دار دييتا نامهيگواه-3

  جواز كسب مرتبط با موضوع مناقصه-4

گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از 

  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

باشد. در صورت عدم ارائه، صالحيت كيفي  بارگذاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي

  ).tender.spgc.irگر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت. (بارگذاري در سامانهمناقصه

تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه 

  اقتصادي انرژي پارس

تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پاكت ب مي   انرژي پارس (مختص اين مناقصه) تا مناقصه گران موظف به ارائه تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي

  باشند. در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يافت.
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 برنامه زمانبندي مناقصه

  تاريخ  مراحل انجام فرآيند مناقصه

07/11/98 گرانرزومه مناقصهآخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و    

23/11/98  گرانارزيابي كيفي و بررسي صالحيت مناقصه  

26/11/98  نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه  (توزيع اسناد مناقصه)ارسال دعوت  

11/12/98  هاي پيشنهاد قيمتآخرين مهلت تحويل پاكت  

11/12/98  هاي پيشنهاد قيمتتاريخ گشايش پاكت  

  گرانمحل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
دريافت و  به دقت مطالعه، بررسي، تكميل و به همراه ساير مدارك (رزومه)  TENDER.SPGC.IRبايست از طريق سامانه برگزاري معامالت و مناقصات اين مجتمع تحت عنوان راهنماي استعالم ارزيابي كيفي مي

ست در پاكت دربسته كه مشخصات كامل بايمي TENDER.SPGC.IR  تا قبل از اتمام مهلت مقرر در سامانه مذكور بارگذاري گردد.همچنين نامه اعالم آمادگي موجود در سامانه، عالوه بر بارگذاري در سامانه

توجه: در صورت عدم بارگذاري و  ارسال نامه  اعالم آمادگي  در مناقصه توسط مناقصه گر، منجر به رد مناقصه گر به لحاظ شكلي (شركت بر روي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گردد. 

  گر  مورد ارزيابي كيفي قرار نخواهد گرفت.آمادگي  پس  از مهلت مقرر  در اسناد ، مناقصه در صورت ارسال  نامه اعالم خواهد بود)

  ها، امور پيمان112پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان اداري مركزي ستاد،طبقه اول، اتاق  انرژي اقتصادي ويژه منطقه بوشهر، عسلويه، آدرس : استان

  077-31312764فكس:           077-31312751-2: تلفن      
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  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه 
 :نمايند تكميل را ارزيابي كيفي اسناد در آن، شده ذكر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين كيفي، ارزيابي اسناد تكميل از قبل شود مي درخواست محترم گرانمناقصه از

  ) فهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه برگذاري مناقصات عبارتند از:1

ص  -1-1 سط مناق ضاء تو صورت عدم ارئه گواهي ام سامانه(توجه: در  ضاء مجاز ذيل نامه اعالم امادگي موجود در  صاحبان ام ضري  ضاء مح ن كميته فني و بازرگاني مختار به رد يا قبول  ارزيابي ه گراارائه گواهي ام

  گر به لحاظ شكلي خواهد بود)كيفي مناقصه

شركت مجتمع  -1-2 صات و قرار دادها    سامانه مديريت مناق صه عالوه بر بارگذاري در  شماره مناق ضوع و  صه  با قيد مو شركت در مناق ست  ست  به  tender.spgc.irگاز پارس جنوبي به آدرس  نامه درخوا مي باي

  )توجه: در صورت عدم بارگذاري و  ارسال نامه  اعالم آمادگي  در مناقصه توسط مناقصه گر، منجر به رد مناقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود( صورت كتبي  به آدرس مندرج در اسناد ارسال گردد.

   (سازمان برنامه و بودجه / اداره تعاون ،كار  و رفاه اجتماعي)ها و تأييد صالحيت معتبر الزم از مراجع ذيصالح بارگذاري گواهينامه  -3-1

 الزامات كامل ها، پاسخگوياسناد مرتبط با آن و مدارك ارزيابي و اسناد در شده قيد اظهارات و توضيحات اي كهگونه بوده، به كيفي اسناد ارزيابي در شده و مستندات خواسته اطالعات تكميل مسئول گر)مناقصه2

  باشد. كيفي ارزيابي

قبال رد صالحيت  در مسئوليتي گزارمناقصه هرحال در گر گردد.گر مؤثر بوده و ممكن است نهايتاً منجر به رد صالحيت مناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تكميل عدم مدارك يا ) نقص4

  داشت. نخواهد مبهم و يا ارائه مستندات متناقض اطالعات كامل گذاريو بار  درج عدم الزم  يا گر به دليل نقص يا فقدان مداركمناقصه

گزار مكاتبه و مدارك تكميلي را در سامانه م مهلت تحويل اسناد (رزومه)، به صورت كتبي با مناقصهها، بايد تا قبل از اتماگران) در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن) متقاضيان (مناقصه5

  بارگذاري نمايند.

 گزارمناقصه اطالع موضوع را كتباً به سرع وقتبايست در اگر ميايجاد گردد، مناقصه شده ارائه مدارك و اسناد در تغييري يا و اظهارشده اطالعات در تغييري گرانكيفي مناقصه ارزيابي طي مراحل در ) چنانچه6

  گر خواهد بود.برساند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصه

  باشد.اعتبار ميباشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد ها ممنوع ميگر بوده و استفاده از اسناد ساير شركتبايست به نام شركت مناقصه) تمامي اسناد و مدارك مي7

ده  توام با هم توسط بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در  اساسنامه و آگهي تغييرات مهر و امضاء زنده گردد. (توجه: در صورت عدم تكميل امضاء و مهر زن) تمام صفحات رزومه (اسناد ارزيابي كيفي) مي9

  گر به لحاظ شكلي خواهد بود)ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه گر، كميته فني  بازرگاني مختار به رد يا قبول 

  گزار ايجاد نخواهد كرد.مناقصه دستگاه براي مناقصه در شركت خصوص در تعهدي گونههيچ مربوطه مدارك و هاي ارزيابيفرم ارائه و ) تكميل10
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صورتي11 شود كه اطالعات غير) در  شخص  صه م صهموثق واقع، غيركه در هر مرحله از مناق ستي به مناق سئوليتو يا ادعاي نادر صهگزار ارائه گرديده، م شي از عواقب به عهده مناق گر بوده و طبق قوانين و هاي نا

  مقررات رفتار خواهد شد.

هيات مديره وي از كاركنان دولت و شاغلين شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (شامل اقرار و اذعان نمود كه هيچ يك از سهامداران (بيش از سهام مقرر در قانون ) يا اعضاي  )متقاضي مناقصه (پيمانكار/تامين كننده )12

بديهي است در صورت احراز خالف مراتب فوق و عدم رعايت اين  بكار نخواهد گرفت . در طول مدت قرارداد  رموقت و اركان ثالث (پيمانكاري ))نبوده و از افراد مذكو كاركنان رسمي، پيماني مدت مدت معين،

انعقاد قرارداد، مورد از مصاديق نقص قرارداد محسوب و شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مجاز است نسبت به فسخ ضوع در هريك از مراحل برگزاري مناقصه، از ادامه حضور در فرايند مناقصه محروم و در صورت مو

   . تشريفات اداري و قضايي اقدام نمايد، پيمانكار /فروشنده حق هر گونه اعتراض بعدي را در اين خصوص از خود سلب نمودقرارداد و ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات و محروميت در ارجاع كارهاي بعدي، بدون 
  

  

 

  بارگذاري گردد tender.spgc.ir به آدرس رگذاري مناقصات امستندات ذيل بايستي  پس از تاييد و ممهور نمودن توسط صاحبان  امضاء مجاز  شركت درسامانه ب

  گر جهت شركت در مناقصهمناقصه /نامه درخواست شركت متقاضي

  اساسنامه شركت

  گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمي

  روزنامه رسمي آگهي تأسيس شركت

  تغييرات شركت  آخرينروزنامه رسمي آگهي 

  شركتآخرين اعضاء هيأت مديره و كارت ملي  شناسنامه تصوير

  گر تصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

  ارائه حداقل يكي از گواهينامه ها/ مجوزات زير الزاميست:

 وزارت نفت  يدوار از معاونت مهندس يها ني، ماش ياساس راتيانجام خدمات تعم تي/مجوز فعال نامهيگواه -1

 از وزارت صنعت ، معدن و تجارت يمهندس يپروانه / مجوز فن-2

   مرتبط با موضوع مناقصه ياز اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماع ياعتبار زمان يشده و دار دييتا نامهيگواه-3

  جواز كسب مرتبط با موضوع مناقصه-4

  باشد)گران امكان تاييد صالحيت ميسر نمي(در صورت عدم ارائه گواهينامه از سوي مناقصه

گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت. بر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد. در صورت عدم ارائه، صالحيت كيفي مناقصهبارگذاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري  معت

  ).tender.spgc.ir(بارگذاري در سامانه


