
  )آگهي (تجديد863/89شماره 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 28/06/1396مورخ  24/001/486گ  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 ميمناقصهقابل ذكر است 

ائي شده الذكرگردند، ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قيمت بازگشمصوبه 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.گران از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب ميمناقصه

  

 هاي يازدهم و دوازدهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،اموال و تاسيسات پااليشگاهخدمات نگهباني از اماكن   موضوع مناقصه

  )آگهي (تجديد863/98  شماره مناقصه

  اييك مرحله /يعموم  نوع مناقصه

  سال شمسييك   مدت انجام كار

 ريال207،745،679،440  مبلغ برآورد  تقريبي انجام كار(ريال )

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع 

  (ريال )كار 
 ريال 6،855،000،000

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- استان بوشهر  محل اجرا

  26/03/99مورخشنبه دوروز 16:00حداكثر تا ساعت   مدارك (رزومه)بارگذاري مهلت 

  حداكثر امتياز هر معيار

            امتياز 25توان مالي  )3        امتياز 20حسن سابقه قبلي )2      امتياز 40(سابقه اجرايي) تجربه )1

  امتياز HSE  5) 6ز     امتيا 5ريزي توان فني و برنامه )5      امتياز  5 توان تجهيزاتي)4

  قانون برگزاري مناقصات) 12نامه اجرايي بند ج ماده آيين 21- 20- 19- 18- 17( مطابق مواد 

  حداقل امتياز قابل قبول
  ) مي باشد.(پنجاه و پنج55حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه 

  (ارزيابي از روش وزني استفاده مي گردد)

آدرس پستي محل  تحويل نامه اعالم 

  امادگي

  استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، ساختمان اداري مركزي ستاد،

  هاپيمان، امور 112طبقه اول، اتاق 

  تلفن و فاكس
  0773131(داخلي)  2751و2752تلفن:

  0773131- 2764فاكس:

)يزدانيان/قنبري( 07731312761- 2756  كارشناس پاسخگوئي به سئواالت  

  

  :ساير توضيحات مهم

 و يا ،مناقصات) بخش( WWW.SPGC.IRبايست پس از دريافت ازطريق سايت مجتمع تحت عنوانمي كيفي ارزيابي راهنماي استعالم- 1

TENDER.SPGC.IR ردتا قبل از اتمام مهلت مقرر  (رزومه) و به همراه ساير مدارك مهر و امضاء زنده شده ،بررسي ،دقت مطالعهه ب 

 .بارگذاري گردد    TENDER.SPGC.IRسامانه

  .بارگذاري گرددTENDER.SPGC.IRدر سامانهبايست مي ،دهيمستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتيازكليه  - 2

) با قيد شماره و موضوع مناقصه. (توجه: در TENDER.SPGC.IR(صرفا طبق تيپ بارگذاري شده در سامانهبارگذاري و ارسال  نامه اعالم آمادگي  -3

گر، منجر به ) در مناقصه، توسط مناقصهTENDER.SPGC.IRطبق تيپ بارگذاري شده در سامانه صورت عدم بارگذاري و ارسال نامه  اعالم آمادگي (صرفاً 

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

  گرفت.



 يالزامتعاون، كار و رفاه اجتماعي  سازماناز  "(فعاليت نگهباني)خدمات عمومي"رشتهد كبارگذاري گواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در  -  4

 نامهموظف به ارائه باشدگذشته  انآننامه يگواهيك سال از تاريخ صدور ش از يكه ب ييهاباشد شركتيه مسال سه هانامهگواهي ينكه برخياست. با توجه به ا

مورد  در صورتعدم ارائه تمديديه، باشد ويز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمينامه نينصورت اصل گواهير اي، در غباشندمي يمربوط به سال جارتمديد اعتبار 

  )TENDER.SPGC.IRپيمانه . (بارگذاري در سامانهنخواهند گرفتارزيابي كيفي قرار 

مورد يا حراست شركت مجتمع گاز پارس جنوبي كليه متقاضيان در صورتي مورد ارزيابي كيفي قرار خواهند گرفت كه توسط سازمان حراست وزارت نفت -5

  تاييد قرار گيرند.

 يهيبد	قرارداد الزامي است.حسابداران رسمي در زمان انعقاد 		هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعهن صورتيارائه آخر-6

و كارفرما مجاز است نسبت  يس به منزله امتناع از امضاء قراداد تلقيد آن در سامانه پردييا عدم تايشده  يحسابرس يمال يهااست درصورت عدم ارائه صورت

  د .يمانكار برنده اقدام نمايند ارجاع كار پيبه ضبط ضمانتنامه شركت در فرآ

ن نامه نظام ييآ 10ماده 5- 4ل جزء يمناقصات و تبصره ذ يقانون برگزار20گران بر اساس بند ب ماده مت مناقصهيشنهاد قيپ يمال يابيروش ارز- 7

  مناقصات خواهد بود . يو اطالع رسان يسازمستند

هاي تغييرات آگهي و اقتصاديكد شناسه ملي،  بارگذاري اساسنامه، آگهي تاسيس، بايست نسبت بهمي ضمن دارا بودن شخصيت حقوقي، گرمناقصه-8

 پيمانه در سامانه تغيير آدرس و تغيير هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز و تعهد آور) (حداقل شامل تغيير موضوع اساسنامه، تغيير نام شركت،

TENDER.SPGC.IR اقدام نمايد.  

به همراه نامه اعالم آمادگي موجود در  و(مهر امضاء فاقد اعتبار است)و مهر گرديده زنده توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاءبايست هاو اسناد ميكليه فرم-9

  گردد.بارگذاري  TENDER.SPGC.IRپيمانه به آدرس سامانه 

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 - 10

  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 - 11

هاي تعيين صالحيت شده بازگشايي وساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ،برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت - 12

  (پس از فرايند تعيين صالحيت) درج خواهد شد.

  .ارائه سوابق و مدارك نيز هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد - 13

هاي ديگر باشد موظف است قبل از انعقاد كار و رفاه اجتماعي استان ،صورتيكه شركت برنده مناقصه داراي مجوز تاييد صالحيت از اداره كل تعاون در - 14

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

  باشد.كميت و كيفيت خدمات بر اساس گزارش شناخت اسناد مناقصه مي ،نوع - 15

باشد. در صورت عدم ارائه، اجتماعي الزامي مي اموربارگذاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و  - 16

  )TENDER.SPGC.IR. (بارگذاري در سامانهد قرار نخواهد گرفتييگر مورد تامناقصه يفيت كيصالح

خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع در هاي تأييد صالحيت شده در مناقصه فوق موظف به ارائه تأييديه مديريت كار و كليه شركت–17

ها گشايش باشند، در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آنمي"ب"عسلويه مختص اين مناقصه تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پاكت

  نخواهد يافت.

د كه هيچ يك از سهامداران (بيش از سهام مقرر در قانون ) يا اعضاي هيات مديره وي از متقاضي مناقصه (پيمانكار/تامين كننده ) اقرار و اذعان نمو - 18

و از افراد  كاركنان دولت و شاغلين شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (شامل كاركنان رسمي، پيماني مدت مدت معين، موقت و اركان ثالث (پيمانكاري ))نبوده

فت . بديهي است در صورت احراز خالف مراتب فوق و عدم رعايت اين موضوع در هريك از مراحل برگزاري مذكور در طول مدت قرارداد بكار نخواهد گر

جنوبي مجاز  مناقصه، از ادامه حضور در فرايند مناقصه محروم و در صورت انعقاد قرارداد، مورد از مصاديق نقص قرارداد محسوب و شركت مجتمع گاز پارس

 ط ضمانتنامه انجام تعهدات و محروميت در ارجاع كارهاي بعدي، بدون تشريفات اداري و قضايي اقدام نمايد، پيمانكار /است نسبت به فسخ قرارداد و ضب

 فروشنده حق هر گونه اعتراض بعدي را در اين خصوص از خود سلب نمود .

  

  

  

  هاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبيامورپيمان

  

  

  

  



  


