
 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 882/99شماره عمومی مناقصه فراخوان آگهی 
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 ات  بو توضيح 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 ميقابل ذكر است مناقصه
پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قيمت بازگشائي شده  الذكرگردند، ولو اينكه تاييد صالحيت شده ومصوبه 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.ق هر گونه اعتراضي را از خود سلب ميگران از اين بابت حمناقصه

 بيمه شخص ثالث و بدنه خودروهاي  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي موضوع مناقصه

 882/99 شماره مناقصه

 اييك مرحلهعمومی/  نوع مناقصه

 شمسي ساليك مدت انجام كار

 لاير 756/902/667/16 ورد  تقريبي انجام كارمبلغ برآ

فرآيند ارجاع مبلغ سپرده شركت در 
 كار

 لاير 000/000/834

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

 31/04/1399مورخ  شنبهسه روز  16:00حداكثر تا ساعت مهلت بارگذاري مدارك )رزومه(

 قانون برگزاري مناقصات 12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  11ماده مطابق  حداكثر امتياز هر معيار

آدرس پستي محل  تحويل نامه 
 اعالم آمادگي

  -طبقه اول -ساختمان اداری مرکزی ستاد-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-شهرستان عسلويه-استان بوشهر
 112اطاق شماره  -ها دفتر امور پيمان

 تلفن و فاكس
 0773131)داخلي(  2751و 2752تلفن: 

 0773131-2764فاكس: 

)قنبری(07731312761 كارشناس پاسخگوئي به سئواالت -2756 

 

 :ساير توضيحات مهم
 و،)بخش مناقصات( WWW.SPGC.IRبايست پس از دريافت ازطريق سايت مجتمع تحت عنوان مي كيفيارزيابي راهنماي استعالم  -1
در و به همراه ساير مدارك )رزومه(تا قبل از اتمام مهلت مقرر  مهر و امضاء زنده شده،بررسي ،دقت مطالعهه بTENDER.SPGC.IRيا

 .بارگذاري گردد TENDER.SPGC.IRسامانه

 .بارگذاري گرددTENDER.SPGC.IRدر سامانهبايست مي ،هر فرم جهت ارزيابيمستندات مندرج در كليه  -2

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

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

 قرار نخواهد گرفت.
گر مورد تاييد بيمه مركزي از طريق سامانه الزاميست. )در صورت عدم ارائه گواهينامه هاي بيمهارائه مجوز فعاليت از سازمان بيمه مركزي و يا شركت –4

 (TENDER.SPGC.IRه)بارگذاري در سامان باشد(تاييد صالحيت ميسر نميگران امكان از سوي مناقصه
 در غير اينصورت مناقصه گر  باشند .و شهرهاي تابعه جم و كنگان هاي عسلويه، خسارت در يكي از شهرستان داراي شعبه پرداختاً گر بايد الزامهاي بيمهكتشر -5        -5

 مورد ارزيابی کيفی قرار نخواهد گرفت. 

نامه نظام  آيين 10ماده  5-4ل جزء يقانون برگزاری مناقصات و تبصره ذ 20گران بر اساس بند ب ماده مت مناقصهيشنهاد قيابی مالی پيروش ارز-6
 سازی و اطالع رسانی مناقصات خواهد بود.مستند

)حداقل شامل تغيير موضوع اساسنامه، تغيير نام شركت،تغيير آدرس و هاي تغييرات اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي شخصيت حقوقي، بارگذاريضمن دارا بودن  -7

 .TENDER.SPGC.IRو همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي در سامانه تغيير هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز و تعهد آور(

 TENDER.SPGC.IRدر سامانهو  )مهر امضاء فاقد اعتبار است( و مهر گرديده زنده بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاءها و اسناد ميكليه فرم -8
 .گرددبارگذاري 

تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت  ،هاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقعيند ارزيابي ثابت گرديد كه شركتآچنانچه در حين فر -9
 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 -10
هاي تعيين صالحيت شده بازگشايي وساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ،برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت -11

 .)پس از فرايند تعيين صالحيت( درج خواهد شد
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 .ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد -12
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 -13

((نبوده و از افراد مانکاری ين، موقت و ارکان ثالث )پيمانی مدت مدت معين شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )شامل کارکنان رسمی، پيکارکنان 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

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ق نقص قرارداد محسوب و رت انعقاد قرارداد، مورد از مصاديند مناقصه محروم و در صومناقصه، از ادامه حضور در فراي
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 جنوبيامورپيمان                                                                                                                               

 

 

 

 

 



 


