
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ٢٥

  ٨٧٢/٩٨شماره عمومي مناقصه فراخوان آگهي 
يند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان به پيمانكار واجد آرا پس از طي فرالذكر موضوع ذيل ) در نظر دارد مناقصهSPGCجنوبي (پارسگازشركت مجتمع

 هيئت مديرهدر نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه با مايل به شركت در مناقصه تآيد در صورت عمل ميه هاي متقاضي دعوت باز كليه شركت لذاشرايط واگذار نمايد. 
  مادگي و شركت در مناقصه اقدام نمايند.آشرح ذيل،نسبت به اعالم ه و توضيحات  ب ٢٨/٠۶/١٣٩۶مورخ  ٢۴/٠٠١/۴٨۶گ  شمارهه اين مجتمع ب

هاي مندرج در نمايند، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات، مشمول محدوديتگراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي ميقابل ذكر است مناقصه
يت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قيمت بازگشائي شده الذكرگردند، ولو اينكه تاييد صالحمصوبه فوق

گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنمايد و گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصهباشد، مناقصه
  نمايند.ن بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب ميگران از ايمناقصه

  موضوع مناقصه
   (1A)غربی ١سايت  انجام خدمات ساليانه بازرسي فني

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  ٨٧٢/٩٨  شماره مناقصه
  اييك مرحلهعمومی/   نوع مناقصه

  شمسي يك سال  مدت انجام كار

 لایر ١٧٩،٦٤٠،٥٤٤،٠٨٢  ورد  تقريبي انجام كارمبلغ برآ
فرآيند ارجاع مبلغ سپرده شركت در 

 لایر  ٦،٢٩٣،٠٠٠،٠٠٠  كار
  مبلغ اوليه پيمان %١٠  ميزان پيش پرداخت

  استان بوشهرـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  محل اجرا

  ٢۶/٠٣/١٣٩٩مورخ شنبه  دوروز ٠٠:١۶حداكثر تا ساعت  مهلت بارگذاري مدارك (رزومه)

  حداكثر امتياز هر معيار
   امتياز٢٠: توان مالي )٣              امتياز  ٢۵ :سابقه قبلي حسن)٢          امتياز ٣۵: (سابقه اجرايي)تجربه )١
  امتياز HSE: ۵) ۶        ز  امتيا١٠:توان فني و برنامه ريزي )۵                امتياز۵: توان تجهيزاتي)۴

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

  ) مي باشد. (ارزيابي از روش وزني استفاده مي گردد)پنجاه( ۵٠حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه   حداقل امتياز قابل قبول

نامه آدرس پستي محل  تحويل 
  اعالم آمادگي

   -طبقه اول -ساختمان اداری مرکزی ستاد-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-هيشهرستان عسلو-استان بوشهر
  ١١٢اطاق شماره  -ها دفتر امور پيمان

  ٠٧٧٣١٣١(داخلي)  ٢٧۵١و ٢٧۵٢تلفن:   تلفن و فاكس
  ٠٧٧٣١٣١-٢٧۶۴فاكس: 

(قنبری)٠٧٧٣١٣١٢٧۶١  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت -2756 

  

  :ساير توضيحات مهم
و  ،(بخش مناقصات) WWW.SPGC.IRطريق سايت مجتمع تحت عنوان  بايست پس از دريافت ازمي كيفيارزيابي راهنماي استعالم  -١
در تا قبل از اتمام مهلت مقرر  و به همراه ساير مدارك (رزومه) مهر و امضاء زنده شده،بررسي ،دقت مطالعهه ب   TENDER.SPGC.IRيا

 .بارگذاري گردد TENDER.SPGC.IRسامانه
  .بارگذاري گرددTENDER.SPGC.IRدر سامانهبايست مي ،دهيمستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتيازكليه  -٢
) با قيد شماره و موضوع مناقصه. (توجه: در TENDER.SPGC.IRبارگذاري شده در سامانهيپ صرفا طبق تنامه اعالم آمادگي (  بارگذاري و ارسال -٣

منجر  گر،توسط مناقصه ،در مناقصه )TENDER.SPGC.IRبارگذاري شده در سامانهصرفا طبق تيپ (ارسال نامه  اعالم آمادگي بارگذاري و  صورت عدم
گر  مورد ارزيابي كيفي قرار مناقصه به رد مناقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود). در صورت ارسال  نامه اعالم آمادگي  پس  از مهلت مقرر  در اسناد،

  نخواهد گرفت.
سازمان ملي استاندارايران  بارگذاري گواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در رشته " بازرسي فني تجهيزات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي " –۴

  يا شركت هاي تابعه وزارت نفت كشور الزامي مي باشد.
نامه آنان گذشته باشد موظف به ارائه نامه هايی که بيش از يك سال از تاريخ صدور گواهیباشد شرکتها سه ساله مینامهبا توجه به اينکه برخی گواهي

رد ارزيابي كيفي قرار نخواهند باشد و مونامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمیباشند، در غير اينصورت اصل گواهیتمديد اعتبار مربوط به سال جاری مي
  )TENDER.SPGC.IRه(بارگذاري در سامانگرفت. 

بديهي است   حسابداران رسمي در زمان انعقاد قرارداد الزامي است.  هايمالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعهارائه آخرين صورت-۵
قرارداد تلقي و كارفرما مجاز است نسبت  ءهاي مالي حسابرسي شده يا عدم تاييد آن در سامانه پرديس به منزله امتناع از امضاارائه صورتدر صورت عدم 

  به ضبط ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكار برنده اقدام نمايد.
نامه نظام  آيين١٠ماده  ۵-۴ل جزء يقانون برگزاری مناقصات و تبصره ذ ٢٠ماده گران بر اساس بند ب مت مناقصهيشنهاد قيابی مالی پيروش ارز-۶

  سازی و اطالع رسانی مناقصات خواهد بود .مستند



و (حداقل شامل تغيير موضوع اساسنامه، تغيير نام شركت،تغيير آدرس هاي تغييرات ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي، بارگذاري  اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي -٧

  .TENDER.SPGC.IRو همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي در سامانه تغيير هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز و تعهد آور)
در و  ست)(مهر امضاء فاقد اعتبار ا و مهر گرديده زنده بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاءها و اسناد ميكليه فرم -٨

  .گرددبارگذاري TENDER.SPGC.IRسامانه
تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت  ،هاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقعچنانچه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت -٩

  خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
  هاي تعيين صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد.تنها از شركت ،پس از مرحله ارزيابي -١٠
هاي تعيين صالحيت شده بازگشايي وساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ،قيمتبرنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد  -١١

  .(پس از فرايند تعيين صالحيت) درج خواهد شد
  .ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد -١٢
هاي ديگر باشد موظف است قبل از انعقاد صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استاندر صورتيكه شركت برنده مناقصه داراي مجوز تاييد  -١٣

ه آن به كارفرما اقدام قرارداد با كارفرما نسبت به اخذ معرفي نامه مبني برامكان انجام فعاليت  از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر و ارائ
  .نمايد

  باشد.كميت و كيفيت خدمات بر اساس گزارش شناخت اسناد مناقصه مي ،نوع -١۴
باشد. در صورت عدم گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي بارگذاري -١۵

  )TENDER.SPGC.IRهسامان (بارگذاري درگيرند.ارائه، مورد ارزيابي كيفي قرار نمي
هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق موظف به ارائه تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع در كليه شركت –١۶

ها گشايش نخواهد باشند، در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آندر پاكت ب ميعسلويه مختص اين مناقصه تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت 
  يافت.

ره وی از يات مديا اعضای هيش از سهام مقرر در قانون ) بيک از سهامداران (يچ ين کننده ) اقرار و اذعان نمود که هيمتقاضی مناقصه (پيمانکار/تام -١٧
مانکاری ))نبوده و از افراد ين، موقت و ارکان ثالث (پيمانی مدت مدت معيمجتمع گاز پارس جنوبی (شامل کارکنان رسمی، پن شرکت يکارکنان دولت و شاغل

ری ک از مراحل برگزااحراز خالف مراتب فوق و عدم رعايت اين موضوع در هري هی است در صورتيمذکور در طول مدت قرارداد  بکار نخواهد گرفت . بد
ق نقص قرارداد محسوب و شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی رت انعقاد قرارداد، مورد از مصاديند مناقصه محروم و در صوه حضور در فرايمناقصه، از ادام

مانکار در ارجاع کارهای بعدی، بدون تشريفات اداری و قضايی اقدام نمايد، پي تضمانتنامه انجام تعهدات و محرومي مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و ضبط
  ن خصوص از خود سلب نمود .حق هر گونه اعتراض بعدی را در اي فروشنده/

  
  

هاي شركت مجتمع گاز پارس امورپيمان                                                                                                                                  
  جنوبي

  
  
  
  

  



  


