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 شركت ملي گاز ايران

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 

 8007/99-1 هآگهي فراخوان مناقصه شمارتجدید
را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد  "(21و  20)فازهاي  مهشتپااليشگاه  خدمات عمليات و پشتيباني" مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد شركت

 به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  گران تأييد صالحيت شده ،بين مناقصه مرحله اي يکعمومي برگزاري مناقصه طريق  ، ازصالحيت متقاضيان

 ارهبشم شركتاين  هيأت مديرهمصوبه  سقف معامله تعيين شده در در نظر گرفتنبا دعوت بعمل مي آيد واجد شرايط از كليه شركتهاي متقاضي 

به واحد خدمات پيمانهاي ي اعالم آمادگتسليم نامه نسبت به ، شرايط اعالم شده در اسناد پيوستيو )تصوير پيوست(  28/06/1396مورخ  24/001/486گ

 ينترنتيا تي( مندرج در سامانهيمستندات الزم، در سامانه مناقصات و قراردادها )پ يمناقصه و بارگذار يفرمها ليثبت نام، تكم و پااليشگاه هشتم

WWW.SPGC.IR يو گواه لينكم زرا دانلود و پس ا مانهيمندرج در سامانه پ يفرم نامه اعالم آمادگ ،يدر مهلت مقرر اقدام نمايند. جهت اعالم آمادگ 

هشتم به خدمات پيمان هاي پااليشگاه در مهلت مقرر و اصل آن را  يبارگذار مانهيآن را در سامانه پ ريآن، تصو يرو ياسناد رسم ثبت امضاء در دفترخانه

  نمايند. تسليم

 نمايند، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات، مشمول محدوديتهاي مندرج درآمادگي مي گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالمذكر است مناقصه قابل

گشائي شده نموده و پاكات پيشنهاد قيمت باز ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم گردند، مصوبه فوق الذكر

ري اتخاذ بنمايد باشد، مناقصه گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگ

 و مناقصه گران از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايند.
 

 جنوبيگاز پارسمجتمعشركت ( 21و  20)فازهاي  مهشتپااليشگاه خدمات عمليات و پشتيباني  موضوع مناقصه

 1/99-8007 شماره مناقصه

  مرحله اي يکعمومي  نوع مناقصه 

 از سوي كارفرماكار كتبي ابالغ بهاز تاريخ  شمسي سالدو  مدت انجام كار

 ريال 079/111/442/230/4 )ريال( مبلغ برآورد تقريبي انجام كار

 ريال 000/000/005/54 مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 

  مطابق مفاد كتابچه پيمانپيمان  اوليه مبلغدرصد  15معادل  ميزان پيش پرداخت

 : مورد قبولضمانتنامه هاي نوع 
هيات وزيران  22/09/1394هـ مورخ 50659ت/123402شماره تضميننامهقبول وفق آئينتضامين قابل ازيكي صورتكليه تضامين ارائه شده بايستي به

 بانک نزد 0106240624006سيباي شماره به حساب  بصورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بايست باشد.درصورت ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

 و فيش واريزي ارائه گردد. پارس جنوبي واريز گاز مجتمع شركت بنام پااليشگاه هشتم 7725 شعبه عسلويه كد ايران ملي

 (21و  20)فازهاي  هشتمپااليشگاه ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، منطقه ويژه انرژي پارس  ،عسلويه  محل اجرا

تكميل فرم هاي ارزيابي  مهلتآخرين 

در سامانه و بارگذاري مسندات كيفي 

نامه اعالم آمادگي به تحويل  و هپيمان

 پااليشگاه هشتمخدمات پيمان هاي 

 20/08/1399 تاريخ شنبهسه  روز  00:16 تا ساعت

 هاي ارزيابي كيفي و معيار

 حداكثر امتياز هر معيار

 امتياز             HSE                                               5 -6                          امتياز  30             )سابقه اجرايي(تجربه-1

 امتياز     5  در زمينه مطالعه و طراحي  دانش فني -7                          امتياز  02   قبلي در كارهاي حسن سابقه-2

 امتياز  5                   كاال نيتأم نهيتجربه در زم -8                          امتياز 15                               توان مالي-3

 امتياز   5                                 توان مديريتي    -9                    امتياز        10توان تجهيزاتي                       -4

 امتياز                           5        توان فني و برنامه ريزي   -5

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

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

 باشد. مي (پنجاه و پنج) 55حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه  حداقل امتياز قابل قبول  

 اعالم آمادگي  نامه تسليمآدرس پستي محل 
( ، 21و  20هشتم )فازهاي جنوبي ، پااليشگاهگاز پارسپارس ، شركت مجتمعاقتصادي  انرژي ويژهعسلويه ، منطقه

 WWW.SPGC.IRمجتمع   ينترنتيا تيدر سا مانهيسامانه پ ينشان -اداري ، خدمات پيمانهاساختمان

 077-31319207فكس:       077-31319682و    077-31319681:     تلفن و فاكس پاسخگوئي به سئواالت تلفن
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 وضيحات مهم :ت

، مراجعه و كليه فرمهاي WWW.SPGC.IR مندرج در سايت اينترنتي مجتمع به نشاني مانهيدر مهلت مقرر، به سامانه پ ستيبا يمناقصه گران م - 1

  .ندينما يمناقصه را بدقت مطالعه، بررسي و تكميل نموده و مستندات الزم را بارگذار يفيارزيابي ك

با قيد شماره و موضوع مناقصه  در دفترخانه ثبت اسناد رسمي، برابر اصل شدهو  مانهيمطابق فرم مندرج در سامانه پي نامه اعالم آمادگ اصل تسليم - 2

 .ضروري است ، قبل از آخرين مهلت اعالم آمادگيهشتم شگاهيپاال يها مانيبه خدمات پ ،در آن

 .گردد يبارگذارپيمانه در سامانه  يمهلت اعالم آمادگ نيقبل از آخرمي بايست  مانه،يهر فرم ارزيابي در سامانه پ يكليه مستندات الزم برا  -3

 در سامانه مي بايست توسط شخص يا اشخاص صاحب امضاي مجاز مناقصه گر امضاء و مهر گردند. يمستندات قبل از بارگذاركليه  -4

 گردد. يبارگذار مانهيدر فرم مربوطه در سامانه پدقيقا مستندات مربوطه به هر فرم ارزيابي مي بايست  -5

ترتيب اثر داده  مانه،يشده در سامانه پ ليتكم يكه پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد فرم ها ييبه درخواست ها - 6

 .نخواهد شد

بوده و در  در سامانه پيمانهگواهينامه معتبر تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از اداره تعاون، كار و امور اجتماعي  بارگذاريگران موظف به مناقصه - 7

 .، صالحيت مناقصه گر مربوطه تاييد نخواهد شد بارگذاري آنصورت عدم 

از سازمان  "امور بهره برداري از تاسيسات"و  "تعمير و نگهداري"گواهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در كد رشته  بارگذاري - 8

در زير رشته هاي پااليشگاه هاي  "نفت و گاز"د صالحيت داراي اعتبار زماني در پايه يک رشته تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا گواهينامه معتبر تايي

 تيصالح دييتأ يو اساس ينفت و گاز و پتروشيمي از سازمان برنامه و بودجه الزامي بوده و شرط الزم براي ارزيابي كيفي مي باشد. )شرط اصل

 شركتها(

ز صورتيكه گواهينامه هاي صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي سه ساله مشروط به تمديد اعتبار ساليانه باشد شركتهايي كه بيش ا در

در غير  ه ،يكسال از زمان تاريخ صدور و يا آخرين تمديد گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاري نيز بود

 .اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمي باشد

در  مانهيجامعه حسابداران رسمي( در سامانه پحسابرسي يا اعضايشده توسط سازمانشده )حسابرسيمالي حسابرسي صورتهاي  نيآخر بارگذاري -9

 برابر اصل در زمان انعقاد قرارداد الزامي است. يمرحله مناقصه و ارائه نسخه چاپ

در  مانهيدارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغييرات، ارايه شناسه ملي، كد اقتصادي و ارائه آنها در سامانه پ -10

 .برابر اصل در زمان انعقاد قرارداد الزامي است يمرحله مناقصه و ارائه نسخه چاپ

 تنها از شركتهاي تأييد صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد. ،يفيپس از مرحله ارزيابي ك - 11

شركتهاي تاييد صالحيت شده)پس از مرحله ارزيابي كيفي( در مناقصه فوق مي بايست نسبت به اخذ تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال كليه  -12

پارس جنوبي واقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت ارائه نمايند. الزم به ذكر است منطقه ويژه اقتصادي 

 در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر مربوطه گشايش نخواهد يافت.

 گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد . هيچ مانه،يمستندات در سامانه پ يو بارگذار يابيفرم ارز ليو تكم يارسال نامه اعالم آمادگ -13

باشد چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي متقاضي )مناقصه گر( كه مشمول اينكه اين شركت جزو شركتهاي دولتي ميبا عنايت به -14

باشند، نمي توانند در اين مناقصه شركت  1337ت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه هاي قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالممنوعيت

 نمايند .

مدارك ، اطالعات خالف واقعچنانچه در حين فرايند ارزيابي و يا در هر مرحله از مناقصه و يا حتي پس از انعقاد قرارداد، ثابت گردد كه متقاضي از  -15

 تاييد صالحيت خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد. جعلي، تهديد، رشوه و نظاير آن براي

 نوع ، كميت و كيفيت خدمات بر اساس مفاد گزارش شناخت و اسناد مناقصه مي باشد. -16

فرايند تعيين صالحيت( در اسناد مناقصه تحويلي برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت، بازگشايي و ساير اطالعات مربوطه )پس از  -17

 به شركتهاي تأييد صالحيت شده درج خواهد شد.

بايست قرارداد مشاركت مدني في مابين خود را با قيد تاريخ، مدت، تعهدات طرفين و چارت اجرايي گروه مناقصه گران مشاركتي )كنسرسيوم( مي -18

 .به همراه ساير اسناد در سامانه پيمانه بارگذاري نمايند مشاركت و تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي،

متقاضيان مي بايست صفحات فراخوان مناقصه حاضر و ساير مدارك مناقصه مندرج در سامانه پيمانه را چاپ كرده و پس از مهر و امضا توسط  -19

 صاحبان امضاي مجاز شركت، در سامانه بارگذاري نمايند.

مورخ  2/20-452فرآيند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت موضوع بخشنامه شماره  براساس دستورالعمل ارزيابي مالي وروش ارزيابي مالي  -20

آئين مستندسازي و اطالع  10ماده  5-4قانون برگزاري مناقصات و تبصره ذيل  جزء  20مقام عالي وزارت و همچنين بند ب ماده  06/07/99

 .رساني مناقصات مي باشد
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبي هيأت مديره 28/60/6139مورخ  24/001/486گشماره  مصوبه  

 ))تعيين سقف ريالي و واگذاري تعداد مجاز پيمان به مناقصه گران((
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 تعهدات مناقصه گران در خصوص رعایت ممنوعيت هاي قانوني

 8007/99-1 مناقصه : شماره

 جنوبيگاز پارسمجتمع( شركت 21و  20)فازهاي  مهشتپااليشگاه خدمات عمليات و پشتيباني  : مناقصه موضوع

 مناقصه گران به همراه اسناد ارزيابي كيفيمشروحه زير توسط  اطالعاتپيمانكار متعهد به انجام و رعايت موارد ذيل بوده و الزم است 
 ارائه گردد :

 متعهدباشد و نمي 1337در معامالت دولتي مصوب ديماهمداخله منعنمايد كه مشمول موارد مذكور در قانونتعهد مي "رسما پيمانكار -1
الذكر را در موضوع پيمان سهيم و ذينفع نكند و تا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق است كه و ملزم

هد فوق،كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و در صورت احراز عدم اجراي تع
 از اموال و مطالبات پيمانكار و يا از هر طريق ديگر وصول نمايد. به هر حال اين موضوع رافع تعهدات پيمانكار نخواهد بود. 

اسناد مورد نياز براي ارزيابي  وجزضروري بوده و  بازرسان( مدير عامل ، ،تصوير شناسنامه اركان كليدي شركت )هيات مديره ارائه  -2
 باشد .مي  شركت و تاييد صالحيت

از قبيل داشتن سهم ، عضويت در هيئت مديره ، خويشاوندي و غيره با پيمانكاار  هائيافرادي از كاركنان كارفرما وابستگي  چنانچه -3
در يك برگ به همراه اساناد ارزياابي كيفاي  كاركنانفرد يا افراد و نسبت آنها با پيمانكار يا  د بايد نامنداشته باش كاركنان پيمانيا 

 اعالم گردد.
هائي از قبيل شراكت ، عضويت در هيئت مديره و غيره داشته باشد نام پيمانكار  وابستگيپيشنهاد دهنده با پيمانكار ديگري  چنانچه -4

 . اعالم گردد ر يك برگ به همراه اسناد ارزيابي كيفيديا پيمانكاران مزبور بايد مشخص و  و
 4و3هاي رديف پيمانكار از دادن اطالعات مربوط به وابستگي و يا خويشاوندي مندرج در كهپس از امضاء قرارداد معلوم گردد  چنانچه -5

تلقي گرديده و كارفرما حق دارد عالوه بر حذف  پيمانكارخودداري نموده است، قصور او از اين بابت نقض قرارداد به تقصير از طرف 
  .استقرارداد را فسخ نمايد. تشخيص كارفرما در اين مورد قطعي و الزم االجرا  ،واجد شرايط پيمانكاراننام پيمانكار از فهرست 

اهد قسمتهائي از خدمات مورد دهنده بخو پيشنهاد چنانچهواگذاري پيمان به پيمانكاران جزء بدون موافقت كارفرما ممنوع مي باشد.  -6
يك برگ به همراه اساناد ارزياابي بايد نام پيمانكار جزء و حدود خدمات محول شده را در  نمايدقرارداد را به پيمانكاران جزء واگذار 

و  بررسايپيمانكار دسات دوم در صورت توافق كارفرما ، صالحيت تا  برساندو باطالع شركت مجتمع گاز پارس جنوبي كيفي درج 
 معرفي گردد. پيمانكارتائيد ، انتخاب و جهت اقدامات بعدي به پس از 
خود  خدمات وقوف حاصل شود كه پيمانكار تمام يا قسمت عمده خدمات مورد قرارداد اجرايپس از عقد قرارداد و در حين  چنانچه

، كارفرما حاق دارد نسابت باه  استرده بدون داشتن مجوز و بدون اطالع كارفرما به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار ك را
يا حذف پيمانكار از فهرست پيمانكاران شركت مجتمع گاز پارس جناوبي   تعليقضبط تضمين انجام تعهدات و خلع يد از پيمانكار و 

 يا هر اقدام مقتضي ديگر عمل نمايد . و
ر در قانون( يا اعضاي هيات مديره وي از كاركنان دولت و پيمانكار اقرار و اذعان نمود كه هيچ يك از سهامداران )بيش از سهام مقر -7

شاغلين شركت مجتمع گاز پارس جنوبي )شامل كاركنان رسمي، پيماني مدت معين، موقت و اركان ثالث )پيمانكااري(( نباوده و از 
دم رعايت ايان موضاوع افراد مذكور در طول مدت قرارداد بكار نخواهد گرفت. بديهي است در صورت احراز خالف مراتب فوق و ع

در هر يك از مراحل برگزاري مناقصه/استعالم، از ادامه حضور  در فرايند مناقصه/استعالم محروم و در صورت انعقاد قرارداد، مورد از 
مصاديق نقض قرارداد محسوب و شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضامانت ناماه انجاام 

حروميت در ارجاع كارهاي بعدي، بدون تشريفات اداري و قضايي اقدام نمايد، پيمانكار حق هر گونه اعتراض بعادي را تعهدات و م
                                در اين خصوص از خود سلب نمود.

 صاحبان امضاي مجاز مناقصه گر :مهر و امضاء                              : تاريخ                                               
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 تذکرات  مهم :
تعميار و "هاي بارگذاري  گواهي تایيد صالحيت معتبر و داراي اعتباار ممااني در رشاته  -1

 ایاام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتمااعي  "امور بهره برداري ام تاسيسات"و "نگهداري 

در  میار  "نفت و گام"گواهي تایيد صالحيت معتبر و داراي اعتبار مماني در پایه  یك رشته  

 در سامانه پيماناه ام ساممان برنامه و بودجه  "ينفت و گام و پتروشيم ياههاپاالیشگ"رشته 

     .الزامي بوده و شرط المم براي ارمیابي کيفاي اسات يآمادگاعالم مهلت  نیقبل ام آخر

 ت عدم بارگذاري، مناقصه گر مربوطه مورد ارمیابي کيفي قرار نمي گيرد.در صور

که گواهي نامه آنها با مدت اعتبار چند سال و به شارط تمدیاد  يدسته ام مناقصه گران آن

اعتبار ساليانه، صادر شده باشد و یك سال ام تاریخ صدور و یا  آخرین تمدیاد گواهيناماه 

 گذاري گواهي تمدید اعتبار  داراي اعتبار مماني در سامانهآنان گذشته باشد ، موظف به بار

تمدیدیه، مناقصه گر مربوطاه   يمي باشند. در صورت عدم بارگذار tender.spgc.irپيمان 

 مورد ارمیابي کيفي قرار نمي گيرد.
 

بارگذاري گواهينامه تایيد صالحيت ایمني پيمانكااري  معتبار و داراي اعتباار ممااني ام   -2

مهلت  نیقبل ام آخر tender.spgc.ir پيمانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سامانه ومارت

. در صاورت عادم الزامي بوده و شرط المم براي ارمیاابي کيفاي اسات ياعالم آمادگ

 بارگذاري، مناقصه گر مربوطه مورد ارمیابي کيفي قرار نمي گيرد.

 

ارمیابي کيفي( در مناقصه فوق مي بایست کليه شرکتهاي تایيد صالحيت شده)پس ام مرحله  -3

نسبت به اخذ تایيدیه مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادي پاار  جناوبي 

واقع در عسلویه اقدام و مجوم مربوطه را تا تاریخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت ارائه نمایند. 

ي مناقصاه گار مربوطاه المم به ذکر است در صورت عدم ارائه تایيدیه مذکور پاکت ماال

 گشایش نخواهد یافت.

 



 6  


