
  شماره مناقصه
 

  رانيشركت ملي گازا

  مجتمع گاز پارس جنوبي

 شگاهيپاالمناقصه عمومي خدمات عمليات و پشتيباني گزارش شناخت 

  ) شركت مجتمع گاز پارس جنوبي19دهم (فاز

  شماره صفحه

  10009/99  6 از 1

 

  10009/99گزارش شناخت مناقصه شماره: 

  ) شركت مجتمع گاز پارس جنوبي19دهم (فاز شگاهيپاالخدمات عمليات و پشتيباني 

  

  نوان مناقصه : ع .1

  پارس جنوبي) شركت مجتمع گاز 19دهم(فاز شگاهيپاال پشتيبانيعمليات و خدمات 

  

  مشخصات كلي پروژه : .2

خوراك از سكو گاز ميليون متر مكعب  56با توجه به ظرفيت طراحي، روزانه ) 19دهم (فاز پااليشگاه 

، محصوالت ذيل را با مشخصات كيفي مورد تأييد اداره فت نموده و پس از فرآورش و تصفيهدريا

و اين مقادير بر اساس تعهدات جديدي كه  نمايدتوليد مي زير  ديسپچينگ شركت ملي گاز و با مقادير

  :به پااليشگاه اعالم مي شود قابل تغيير است 

 ميليون متر مكعب. 50گاز شيرين سازي شده و ارسال آن به خط سراسري روزانه  .1

 تن. 2500اتان روزانه  .2

 .تن 1800پروپان روزانه  .3

 .تن 1100بوتان روزانه  .4

 .بشكه 75000ميعانات گازي روزانه  .5

 .تن 400گوگرد مذاب روزانه  .6

 رب كامل صورت به را دهم پااليشگاه نگهداشت و برداري بهره عمليات انجام و راهبري مسئوليت پيمانكار

 واحدهاي از برداري بهره عمليات بايست مي خود، مسئوليت بهينه و مطلوب انجام تحقق جهت و دارد عهده

 تمام انجام همچنين و پااليشگاه پشتيباني خدمات و ICT، فني بازرسي ، HSE نگهداشت، عمليات و توليدي

 ها،رويه ها،دستورالعمل با مطابق را پيمان با مرتبط تأسيسات ساير و پااليشگاه سطح در كارفرما خدمات شرح

  .دهد انجام احسن نحوه به آور،الزام مقررات و قوانين تمامي و زيست محيط و بهداشت ايمني، مقررات
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  :زير استي كلي در هفت حوزهحاضر بر عهده پيمانكار مي باشد،  پيماندر قالب انجام آنها  كه خدماتي

  برداري خدمات بهرهالف) 

  خدمات نگهداشت ب) 

  خدمات مديريتي ج ) 

   HSEخدمات د ) 

  خدمات بازرسي فني هـ) 

   ICTخدمات و ) 

  خدمات پشتيباني ز ) 

  ن) خدمات كاال

  شود.مي انجامتوسط پيمانكار » مديريت«و » ريزيبرنامه«، »اجرا«هاي هر حوزه، در رده خدمات

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و  دهمي جغرافيايي مسؤوليت پيمانكار، كل پااليشگاه محدوده

  . تأسيسات مرتبط با آن نظير چاله سوزان ، محوطه فلر و خطوط ارتباطي آن با پااليشگاه ، است

  

  : پروژه كمي و كيفي اهداف .3

  ها و فرآيندهاها / استراتژياهداف و سياست

برداري، مهندسي و نگهداشت پيمانكار تحت اين پيمان بايد به ، بهرهHSEهاي مرتبط با تمام فعاليت

د. باشكردهاي كالن كارفرما ها و روياستراتژيقصد تحقق اهداف كارفرما مرتبط بوده و همراستا با 

ها اين اهداف و سياستپيمانكار بايد اين اهداف را با توجه به اهداف استراتژيك كارفرما تعريف كند. 

ها متعلق به پيمانكار است، ولي با وجود اين كه سند اهداف و سياست .بايد به تأييد كارفرما برسد

ي و نگهداشت تأسيسات باشد بردارمحتواي آن بايد بيانگر اهداف اساسي كارفرما در ارتباط با بهره

ها، تعهدات و اهداف كارفرما باشد. هاي راهبردي، سياستها، ديدگاهو نبايد در تعارض با استراتژي

  . سياست نگهداشت بايد قطعات يدكي را نيز شامل شود

  

 هاها، برنامهروش

شود. انجام هرگونه ها و دستورالعمل هاي كارفرما بايد به عنوان بخشي از پيمان حاضر تلقي روش

  ها منوط به تاييد كارفرما است.نامهها و شيوهدر روش روزآوريتغيير، تجديد نظر، و به

برداري، مهندسي و نگهداشت تحويل شده ، بهرهHSEهاي ها و دستورالعملپيمانكار بايد تمام برنامه
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اجرا كند. پيمانكار بايد تمام  از طرف كارفرما در زمان شروع كار را پذيرفته، قبول مسئوليت كرده و

ها برداري، مهندسي و نگهداشت، مطابق با اين برنامه، بهرهHSEهاي ي فعاليتمسئوليت اجراي همه

هاي موجود را در ها و دستورالعملها را بپذيرد. پيمانكار پس از آن بايد اين برنامهو دستورالعمل

  زنگري كند و بهبود دهد.جاهايي كه نياز است، براي بهينه كردن كار، با

برداري، مهندسي و نگهداشت و گسترش و بهبود آتي آن به ، بهرهHSEهاي ها و دستورالعملبرنامه

عنوان يك كل همانند هر دستورالعمل و رويه منفرد نبايد در تعارض با استراتژي ها و فرآيندهاي 

HSEمانكار عدم تطابقي را در هر بخشي برداري، مهندسي و نگهداشت باشد. به محض اين كه پي، بهره

كند، موظف است كه تمام اقدامات ضروري براي اصالح آن ها شناسايي ميها و دستورالعملاز برنامه

را به فوريت انجام دهد. هميشه پيمانكار بايد تضمين كند كه برآوردها واقعي و تمام عناصر مربوط به 

ها و ليستها، چكها، توصيفاستاندارد، دستورالعملهاي ها (شامل رويهها و دستورالعملبرنامه

غيره)، براي هر كسي كه بخواهد آن را اجرا كند، گمراه كننده نبوده و قابل فهم خواهد بود. تمام 

ها بايد با اهداف ذكر شده قبلي تطابق داشته باشد ها و دستورالعملبهبودهاي بعدي و تدوين برنامه

برداري، مهندسي و نگهداشت پيمانكار باشد ، بهرهHSEها و فرآيندهاي و بايد در راستاي استراتژي

  و به تأييد كارفرما رسانده شده باشد.

ها بايد به كارفرما ارائه و توسط كارفرما تأييد شود. ها و دستورالعملهرگونه اصالح يا گسترش برنامه

برداري، مهندسي و ، بهرهHSEهاي ها و دستورالعملكارفرما مسئول اعمال بهبودهاي برنامه

  هاي مديريت مكانيزه متعلق به كارفرما خواهد بود.نگهداشت در سيستم

  

 ي عملياتيبرنامه

ي ي عملياتي ساالنهپيمانكار بايد برنامه» سال پيماني«) روز پيش از شروع هر 90حداقل نود (

ارائه كند. در اين برنامه، بايد ماه تدوين شده است به كارفرما بهپيشنهادي خود را كه به صورت ماه

ي پيشنهادي بايد به صورت تفصيلي (در ها به طور جداگانه مشخص شود. برنامهعمليات و فعاليت

 هاي زير باشد:كند) شامل بخشحدي از تفصيل كه كارفرما تعيين مي

 برداري، نگهداشت، و اصالحات زيرساختي،بيني عمليات بهرهپيش .1

 ساسي،هاي نگهداشت ابرنامه .2

 موجودي تجهيزات، قطعات يدكي، و اقالم عمومي .3

 ريزي نيروي انساني، تقويم روزهاي كاري و تعطيالت)،امور عملياتي (شامل برنامه .4

 .ي پيمانكارساير كارهاي عهده .5
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  ي عملياتيتأييد برنامه

اتب را به مري تفصيلي پيشنهادي پيمانكار را بررسي و در صورت نياز به اصالحات، كارفرما برنامه

  .پيمانكار كتباً ابالغ مي كند

  

 هاي عملكردي شاخص

هاي مختلف هاي عملكردي ذكر شده در بخشپيمانكار موظف است عملكرد خود را بر اساس شاخص

هاي مربوطه، محاسبه و در فواصل زماني ذكر شده، به كارفرما ها و روشپيمان را مطابق دستورالعمل

  كند.ارسال 

ظف است مقادير هدف يا استاندارد را رعايت كرده و در صورت عدول از اين مقادير پيمانكار مو

  .اقدامات بهبود براي جبران آن را تعريف كند و به تأييد كارفرما برساند

  

 فرآيند بهبود مداوم

اي هها و مسئوليتپيمانكار بايد دستورالعملي براي فرآيند بهبود مداوم جامع كه تمام فعاليت

پيمانكار تحت پيمان را شامل شود، تدوين كند و به كار بگيرد. هدف از اين فرآيند اين است كه پايش 

هاي تحت پيمان به منظور بهبود عملكرد وجود ها و مسئوليتاي براي فعاليتمستمر ساختاريافته

محيط  هاي مختلف نظير سالمت، ايمني،داشته باشد. بهبودهاي مد نظر ممكن است داراي ماهيت

برداري و مهندسي، فرآيند نگهداشت، ي امور، قطعات يدكي، فرآيند بهرهزيست، شرايط كاري، اداره

  وري و غيره باشند.بهره

  

  سازمان كارفرمائي: .4

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما مي باشد و  مدير پااليشگاه دهم مجتمع به عنوان 

  مي باشد. نماينده اصلي كارفرما در اين پيمان

  

  برنامه زماني كلي اوليه: .5



  شماره مناقصه
 

  رانيشركت ملي گازا

  مجتمع گاز پارس جنوبي

 شگاهيپاالمناقصه عمومي خدمات عمليات و پشتيباني گزارش شناخت 

  ) شركت مجتمع گاز پارس جنوبي19دهم (فاز

  شماره صفحه

  10009/99  6 از 5

 

  مدت اوليه پيمان از تاريخ ابالغ شروع بكار دو سال شمسي است. 

  

  اطالعات تامين مالي پروژه: .6

حق الزحمه پيمانكار به صورت ماهيانه گردد و بودجه هاي جاري كارفرما تامين مي اعتبار مربوطه از محل

مفاد قرارداد پرداخت خواهد  ، وفقماه مربوطه مورد تاييد دستگاه نظارت در بر اساس ميزان كاركرد 

  .شد 

 

 

  

  برنامه تداركاتي پروژه: .7

 سازماندهي پيمانكار

ر به هاي زيساختار سازماني اختصاص داده شده پيمانكار به كار، بايد طوري تنظيم شود كه مسئوليت

  صورت شفاف مشخص شده باشند: 

 مديريت كلي پيمان  �

 )HSEايمني، بهداشت و محيط زيست ( �

 برداري و مهندسي و خدمات فني (آزمايشگاه)بهره �

 مهندسي و اجراي نگهداشت �

 )QA/QCمديريت كيفيت ( �

 آالتابزارآالت و ماشينمديريت قطعات يدكي، مواد مصرفي،  �

 هماهنگي و پشتيباني تأمين كنندگان و سازندگان �

 برداري و اجراييبهرهپشتيباني واحدهاي  �

 هاي داخل و بيرون سايتريزي فعاليتبرنامه �

  سايت هاي داخل و بيرونسرپرستي فعاليت �

 

 بندي نشدههاي نگهداشت زمانمنابع براي انجام فعاليت
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بندي نشده پيمانكار بايد، در تمام اوقات، منابع زير را به حد هاي نگهداشت زمانبراي انجام فعاليت

  كافي در دسترس داشته باشد: 

 سرپرست و نيروي كار كيفي �

 امكانات نگهداري و تعميرات �

 برداري و مهندسيامكانات بهره �

 مواد مصرفي �

 هاي مورد نيازتخصص �

و ادوات خاص، پيمانكار بايد، در صورت عدم وجود چنين  تجهيزات هاي الزم برايدر مورد تخصص

با پيمانكاران جزء (سازندگان، تأمين » قرارداد خدمات«هايي در سازمان دايم خود، براي تخصص

جام ها براي كار، ترتيبات الزم را انكارگيري آن تخصصكنندگان، يا ساير مؤسسات كيفي) به منظور به

 دهد.

  

 مقررات اختصاصي پروژه: قوانين خاص و .8

  قوانين كار و تامين اجتماعي. �

  قوانين مربوط به وزارت دارائي و امور اقتصادي و قوانين مربوط به مالياتها. �

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي. �

دستورالعمل ايمني،بهداشت و محيط زيست  پيمانكاران  مجتمع گاز پارس جنوبي و  �

 شركت ملي گاز ايران

ت زيست محيطي براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مالحظا �

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  104و بند ج ماده 

  اسالمي ايران و راهنماهاي ارائه شده .

ساير قوانيني و مقرراتي كه در طول مدت اجراي پيمان از سوي اداره كار، منطقه ويژه  �

دي و ساير نهادها و وزارتخانه ها ابالغ و به تائيد مجتمع گاز پارس جنوبي رسيده اقتصا

  باشد .
  

  


