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  ))تجديدتجديد((  ۹۸۹۸//۲۲۷۰۲۷۰۲  شمارهشمارهعمومي عمومي آگهي فراخوان مناقصه آگهي فراخوان مناقصه 

اجرای ميکروپايـل فونداسـيون سـاختمان اداری و    پروژه  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظـر دارد 

، از طريـق  يند ارزيـابي كيفـي و تاييـد صـالحيت متقاضـيان     را پس از طي فرا ديوار حائل محوطه پااليشگاه هفتم

واجد هاي متقاضي  از كليه شركت لذا. به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، گران تأييد صالحيت شده برگزاري مناقصه بين مناقصه

 ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ  ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ ارهشمه ب وبيهيأت مديره شركت مجتمع گاز پارس جنوبه نظر گرفتن مفاد مصدر با آيد  عمل مي  هدعوت بشرايط 

هـاي پااليشـگاه    و اسناد تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي به اداره خـدمات پيمـان  مادگي آاعالم  تسليم نسبت بهشرايط اعالم شده در اسناد پيوست،  و

صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن مفاد ابالغ  آيد در هاي متقاضي دعوت بعمل مي لذا از كليه شركت .اقدام نمايندهفتم، در مهلت مقرر 

نـام، تكميـل    و توضيحات بشرح ذيل، نسبت به اعالم آمادگي، ثبت ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ  ۲۴/۰۰۱/۴۸۶مصوبه كميسيون مناقصات اين مجتمع بشماره گ

در مهلت مقـرر اقـدام    www.tender.spgc.irسايت اينترنتي مستندات الزم، در سامانه پيمانه مندرج در  (upload) هاي مناقصه و بارگذاري فرم

  .نمايند

  

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

دند ، ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قيمت بازگشائي شده درمصوبه فوق الذكرگر

بنمايد و  گري اتخاذباشد ، مناقصه گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم دي

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

  پروژه اجرای ميکروپايل فونداسيون ساختمان اداری و ديوار حائل محوطه پااليشگاه هفتم  موضوع مناقصه

  )تجديد( 7022/98  شماره مناقصه

  يك مرحله ايعمومي   نوع مناقصه 

  صورتجلسه تحويل كارگاهاز تاريخ  سيماه شم ۹  مدت انجام كار

  .مي باشد   676/314/313/32 مبلغ برآورد  تقريبي انجام كار بر اساس فرم درخواست كار برابر  )ريال (مبلغ برآورد  تقريبي انجام كار

 

پس از اتمام مرحله (گران تاييد صالحيت شده است كه مناقصه ريال ٠٠٠/٠٠٠/٦٢٠/١ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معادل

تضمين شركت در . پيشنهادي خود ارائه خواهند نمود" الف"، در مرحله تسليم پاكات پيشنهادي مناقصه، در داخل پاكت ) ارزيابي صالحيت

ت هيا ٢٢/٠٩/٩٤هـ  مورخ ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢نامه تضمين شماره  فرآيند ارجاع كار بايستي به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين

  .وزيران باشد

سيباي شماره ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بايست به حساب در صورت : تبصره

واريز و فيش واريزي در  پااليشگاه هفتم -پارس جنوبي گاز مجتمع شركت نام هشعبه عسلويه ب ايران ملي بانک نزد    0130300707001

  .رائه گرددا" الف"داخل پاكت 

  قسط چهار در ، درصد مبلغ اوليه پيمان 25تا   تضمين معتبردر مقابل   ميزان پيش پرداخت

  نوع ضمانتنامه هاي مورد قبول
ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي  مجوز  - ۲ضمانت نامه بانكي   - ۱

  ان هستند الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي اير

   هفتمپااليشگاه ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، عسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس   محل اجرا

  ۰۳/۰۸/۱۳۹۹  مورخ شنبه  روز ۲۴:۰۰حداكثر تا ساعت   )رزومه(تحويل مدارك   مهلت
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  معيارهاي ارزيابي كيفي و 

  حداكثر امتياز هر معيار

  امتياز  ۲۰توان مالي  -۳    امتياز ۰۳ قبلي در كارهاي حسن سابقه - ۲    امتياز ۰۴ )سابقه اجرايي(تجربه - ۱

  امتياز       HSE  ۵ارزيابي  - ۶امتياز       - توان فني و برنامه ريزي   -۵امتياز                ۵توان تجهيزاتي   - ۴ 

مناقصات و مقررات قانون برگزاري  ۱۲آيين نامه اجرايي بند ج ماده   ۲۱ -  ۲۰ - ۱۹- ۱۸- ۱۷مطابق مواد ( 

HSEكارفرما(  

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

  .مي باشد) شصت( ۶۰حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه   حداقل امتياز قابل قبول  

آدرس پستي محل تسليم اعالم آمادگي و 

  اسناد تكميل شده استعالم ازيابي كيفي 
 www.spgc.irمانه در  در سامانه پي, اسناد مناقصه گر  (upload)رگذاری با

  ۰۷۷- ۳۷۳۶۳۱۶۰-۶۳     ۳۱داخلي    : فاكس    ۰۷۷۳۱۳۱۱۰۹۱- ۹۲   :تلفن   تلفن و فاكس

    ۰۷۷۳۱۳۱۱۰۹۱- ۹۲ محمودي/  برازيدهآقاي   پاسخگوئي به سئواالت مسئول

  :توضيحات مهم  

، به ) بخش مناقصات(  WWW.SPGC.IR مي بايست پس از دريافت ازطريق سايت مجتمع تحت عنوانكليه فرمهاي ارزيابي صالحيت -۱

 .تا قبل از اتمام مهلت مقرر تسليم گردد) رزومه(دقت مطالعه، بررسي، تكميل و به همراه ساير مدارك 

  .كپي كليه مستندات مندرج در هر فرم جهت ارزيابي و امتياز دهي ، مي بايست به همراه فرم مربوطه ارسال گردد -۲

  .با قيد شماره  و موضوع مناقصه به همراه ساير مدارك ضروري است) اعالم آمادگي(ارسال نامه درخواست شركت در مناقصه  -۳

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي از  " ساختمان ياابنيه " كد حيت داراي اعتبار زماني درنامه معتبر تاييد صال ارائه گواهي: الف -۴

  .است

ه ب معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي در رزومه ارسالي الزامي بوده و نامه صالحيت ايمني گواهيارائه  :ب -۴

   . گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت باشد و در صورت عدم ارائه صالحيت كيفي مناقصه في ميعنوان يكي از شروط ارزيابي كي

مختص اين مناقصه تا تاريخ  تاييديه مديريت كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسگران موظف به ارائه  مناقصه: ج -۴   

  .دم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يافتدر صورت ع.سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پاكت ب مي باشند

 .باشد مي بندي مشاغل طرح طبقهپيمانكار برنده مناقصه ملزم به اجراي :  د -۴   

در ) حسابداران رسمي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه(به بعد  ۱۳۹۴ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال هاي -۵

     .و در زمان انعقاد قرارداد الزامي است  اسناد استعالم ارزيابي كيفي داخل

اسناد دارا بودن شخصيت حقوقي ، ارائه اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات ، ارايه شناسه ملي ، كد اقتصادي و ارائه آنها در داخل  -۶

  .ستالزامي ا استعالم ارزيابي كيفي و در زمان انعقاد قرارداد

  شوند  (upload)گذاری در سامانه باركليه مدارك مي بايست بصورت منظم و كالسه شده  -۷

  ل اسکن شده ی اعالم آمادگی متقاضیفاي "اعالم آمادگی"

ن وضعيت اساسنامه، روزنامه رسمي آگهي ثبت شركت؛  روزنامه رسمي آگهي تغييرات شركت؛  كپي اظهارنامه ثبت شركت، آخري شامل":  اسناد ثبتـي"

  سهام؛ كپي شناسنامه آخرين اعضاءهيأت مديره شركت، كد ملي اعضاي هيئت مديره و درج شماره اقتصادي، شناسه ملي

  هاي تاييد صالحيت شامل گواهينامه يا گواهينامه": ها گواهينـامه"

  "گران مناقصه اسناد استعالم ارزيابي كيفي"شده تحت عنوان و اسکن فايل پرينت و تكميل ": استعالم كيفـي"

  :فوق، مدارك مثبته امتياز آور به ترتيب زير مدارکبعد از 

   )شامل مدارك مثبته مربوطه(   تجربه و سابقه اجرايي، �
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  )شامل مدارك مثبته مربوطه(  حسن سابقه در كارهاي قبلي، �

  )شامل مدارك مثبته مربوطه(      توان مالي، �

  )شامل مدارك مثبته مربوطه(    توان تجهيزاتي، �

  )شامل مدارك مثبته مربوطه(     HSEك مدار �

  .عدم ارائه اسناد مثبته هر كدام، اظهارات ارائه شده در فرم  فاقد اعتبار خواهد بود يافوق  مثبته ادعاهای در صورت عدم ارائه مدارك

  

را جابجا قرار داده و اسناد يت نگردد يا اغ شده فوق رعنظم مورد نظر ابالچنانچه كارفرما دقت الزم جهت بررسي دقيق اسناد ارايه شده را به كار خواهد بست اما 

ر گيرد،  اين گر اسنادي كه طبق اين فراخوان، مورد درخواست نبوده را در رزومه ي خود قرار دهد، و اسناد ضروري يا امتيازآور در بين ساير اسناد قرا يا مناقصه

در صورت عدم رعايت نظم ابالغ شده . ي كيفي توسط كارفرما گرددنظمي ممكن است موجب يافته نشدن سند الزم در جلسه ارزياب بي

  .خواهد بود  )پيمانكار(گر  گر، تمامي مسئوليت بر عهده مناقصه الذكر و مردود شدن مناقصه فوق
ي كيفي تكميل شده ، رزومه و مدارك به مدارك و اسنادي كه با تاخير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد اسناد استعالم ارزياب -۸

   .تكميلي ترتيب اثر داده نخواهد شد

  .بايست توسط شخص يا اشخاص صاحب امضاي مجاز مناقصه گر امضاء و مهر گردند ها و اسناد مي كليه فرم -۹

ت گردد كه شركتهاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات چنانچه در حين فرايند ارزيابي و يا در هر مرحله از مناقصه و يا حتي پس از انعقاد قرارداد، ثاب -۱۰

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

  .گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد ارائه سوابق و مدارك هيچ -۱۱

  .حله ارزيابي ، تنها از شركتهاي تأييد صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شدپس از مر -۱۲

در اسناد مناقصه تحويلي به شركتهاي ) ارزيابي كيفيپس از فرايند ( برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت ، بازگشايي و ساير اطالعات مربوطه  -۱۳

  .اهد شدتأييد صالحيت شده درج خو

كه  مشمول ) گر مناقصه(باشد چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي متقاضي  اينكه اين شركت جزو شركتهاي دولتي مي با عنايت به -۱۴

  .اقصه شركت نمايند توانند در اين من باشند ، نمي ۱۳۳۷هاي  قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  ممنوعيت

  .باشد نوع ، كميت و كيفيت خدمات بر اساس مفاد گزارش شناخت و اسناد مناقصه مي -۱۵

آئين نامه نظام مستند  ۱۰ماده  ۵- ۴قانون برگزاري مناقصات و تبصره ذيل جزء  ۲۰گران بر اساس بند ب ماده  روش ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت مناقصه-۱۶

  .اقصات خواهد بودسازي و اطالع رساني من

ارسال ضروری است از , کیاسناد به صورت الکتروني  (upload)با توجه به لزوم اسکن و بارگذاری . ۱۷

اسناد کاغذی ارسال  چگونهو نه از طريق پيک و نه از طريق پست هي داسناد کاغذی خودداری فرمايي

  .دننمايي
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبي أت مديرههي ٢٨/٠٦/١٣٩٦مورخ  ٢٤/٠٠١/٤٨٦گمصوبه شماره   

   ))تعيين سقف ريالي و واگذاري تعداد مجاز پيمان به مناقصه گران((

  
  هاي پااليشگاه هفتم  خدمات پيمان 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                             

  


