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 پروژهاهداف کيفي و کمي  عنوان مشخصات کلي، (1
 

 : عنوان مناقصه

 ( شركت مجتمع گاز پارس جنوبي21و 20 انجام خدمات عمليات و پشتيباني پاالیشگاه هشتم )فازهای
 

 : مشخصات کلي پروژه

ميليون متر مكعب گاز خوراك  56بوده و با توجه به ظرفيت طراحي، روزانه  21و  20پااليشگاه هشتم شامل فازهای 

از فرآورش و تصفيه ، محصوالت ذيل را با مشخصات كيفي مورد تأييد اداره ديسپچينگ از سكو دريافت نموده و پس 

شركت ملي گاز و با مقادير زير توليد مي نمايد و اين مقادير بر اساس تعهدات جديدی كه به پااليشگاه اعالم مي شود 

 قابل تغيير است:

 ون متر مكعب.ميلي 50گاز شيرين سازی شده و ارسال آن به خط سراسری روزانه  .1

 تن. 2555اتان روزانه  .2

 تن. 1964پروپان روزانه  .3

 تن. 1140بوتان روزانه  .4

 بشكه. 75000ميعانات گازی روزانه  .5

 تن. 400گوگرد مذاب روزانه  .6

پيمانكار مسئوليت راهبری و انجام عمليات بهره برداری و نگهداشت پااليشگاه هشتم را به صورت كامل بر عهده دارد 

و جهت تحقق انجام مطلوب و بهينه مسئوليت خود، مي بايست عمليات بهره برداری از واحدهای توليدی و عمليات 

در سطح پااليشگاه ين انجام تمام شرح خدمات كارفرما پااليشگاه و همچنو خدمات پشتيباني  HSE ، ICTنگهداشت، 

ها، مقررات ايمني، بهداشت و محيط زيست و تمامي ها، رويّهو ساير تأسيسات مرتبط با پيمان را مطابق با دستورالعمل

 آور، به نحوه احسن انجام دهد.قوانين و مقررات الزام

 شود. بندی ميی كلي طبقهحوزه 6شود، در ه پيمانكار واگذار ميخدماتي كه انجام آنها بر اساس اسناد مناقصه حاضر ب

 برداری.خدمات بهره -1

 خدمات نگهداشت. -2

 خدمات پشتيباني فني و مديريتي. -3

 HSEخدمات  -4

 ICTخدمات  -5

 خدمات پشتيباني. -6
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بايد توسط يك شركت دارای مجوز از حراست نفت، افتا، و شورای عالي انفورماتيك با  ICTتذكر مهم: خدمات 

نامه ها و  يفاقد گواه مانكاريكه پ يدر حوزه شبكه و يا خدمات پشتيباني ارائه شود. در صورت 3حداقل رتبه 

 رگيری نمايد.فوق باشد،الزم است پيمانكار فرعي با شرايط ذكر شده و مورد تاييد كارفرما، به كا یمجوز ها

 .پيمانكار نمي تواند اين خدمات را توسط صرفا نيروی انساني انجام دهد

 

 

 های مي باشد.در هر حوزه، خدمات قابل ارائه توسط پيمانكار در رده

 مديريت -1

 ريزیبرنامه -2

 اجرا -3

 

پيمانكار مسئوليت اجرای تمام شرح خدمات كارفرما در پااليشگاه و ساير تأسيسات مرتبط با پيمان را مطابق با 

 آور، به عهده دارد. ها، مقررات ايمني، بهداشت و محيط زيست و تمامي قوانين و مقررات الزامها، رويهدستورالعمل

های الزم و تأمين ماشين آالت و لوازم ری نيروها و تخصصدر اين راستا مديريت، سرپرستي، سازماندهي و بكارگي

 و اقالم عمومي و مواد مصرفي مورد نياز جهت انجام كليه عمليات موضوع قرارداد بر عهده و هزينه پيمانكار است.

ی جغرافيايي مسؤوليتِ پيمانكار، كل پااليشگاه هشتم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و تأسيسات محدوده

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

 : اهداف کيفي و کمي پروژه

 ها و فرآیندهاها / استراتژیاهداف و سياست

برداری، مهندسي و نگهداشت پيمانكار تحت اين پيمان بايد به قصد ، بهرهHSEهای مرتبط با تمام فعاليت

كردهای كالن كارفرما باشد. پيمانكار بايد ها و رویتحقق اهداف كارفرما مرتبط بوده و همراستا با استراتژی

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

ها متعلق به پيمانكار است، ولي محتوای آن بايد بيانگر اهداف برسد. با وجود اين كه سند اهداف و سياست

ها، برداری و نگهداشت تأسيسات باشد و نبايد در تعارض با استراتژیاساسي كارفرما در ارتباط با بهره

ما باشد. سياست نگهداشت بايد قطعات يدكي را نيز ها، تعهدات و اهداف كارفرهای راهبردی، سياستديدگاه

 شامل شود. 

 هاها، برنامهروش

ها و دستورالعمل های كارفرما بايد به عنوان بخشي از پيمان حاضر تلقي شود. انجام هرگونه تغيير، تجديد روش

 ها منوط به تاييد كارفرما است.نامهها و شيوهدر روش روزآورینظر، و به
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تحويل شده از طرف برداری، مهندسي و نگهداشت ، بهرهHSEهای ها و دستورالعملپيمانكار بايد تمام برنامه

كارفرما در زمان شروع كار را پذيرفته، قبول مسئوليت كرده و اجرا كند. پيمانكار بايد تمام مسئوليت اجرای 

ها را بپذيرد. ها و دستورالعملبا اين برنامه برداری، مهندسي و نگهداشت، مطابقبهره، HSEهای ی فعاليتهمه

های موجود را در جاهايي كه نياز است، برای بهينه كردن ها و دستورالعملپيمانكار پس از آن بايد اين برنامه

 كار، بازنگری كند و بهبود دهد.

تي آن به عنوان يك برداری، مهندسي و نگهداشت و گسترش و بهبود آبهره، HSEهای ها و دستورالعملبرنامه

برداری، ، بهرهHSEاستراتژی ها و فرآيندهای كل همانند هر دستورالعمل و رويه منفرد نبايد در تعارض با 

ها ها و دستورالعملمهندسي و نگهداشت باشد. به محض اين كه پيمانكار عدم تطابقي را در هر بخشي از برنامه

هميشه ضروری برای اصالح آن را به فوريت انجام دهد. كند، موظف است كه تمام اقدامات شناسايي مي

های )شامل رويهها ها و دستورالعملبرنامهپيمانكار بايد تضمين كند كه برآوردها واقعي و تمام عناصر مربوط به 

ها و غيره(، برای هر كسي كه بخواهد آن را اجرا كند، گمراه ليستها، چكها، توصيفاستاندارد، دستورالعمل

بايد با اهداف ذكر ها ها و دستورالعملبرنامه تدوينو  بعدینده نبوده و قابل فهم خواهد بود. تمام بهبودهای كن

برداری، مهندسي و ، بهرهHSEها و فرآيندهای شده قبلي تطابق داشته باشد و بايد در راستای استراتژی

 .و به تأييد كارفرما رسانده شده باشد نگهداشت پيمانكار باشد

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

های در سيستمبرداری، مهندسي و نگهداشت ، بهرهHSEهای ها و دستورالعملبرنامهمسئول اعمال بهبودهای 

 مديريت مكانيزه متعلق به كارفرما خواهد بود.

 اتيی عمليبرنامه

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

ها به طور ماه تدوين شده است به كارفرما ارائه كند. در اين برنامه، بايد عمليات و فعاليتبهرا كه به صورت ماه

ورت تفصيلي )در حدی از تفصيل كه كارفرما تعيين ی پيشنهادی بايد به صجداگانه مشخص شود. برنامه

 های زير باشد:كند( شامل بخشمي

 برداری، نگهداشت، و اصالحات زيرساختي،بيني عمليات بهرهپيش •

 های نگهداشت اساسي،برنامه •

 موجودی تجهيزات، قطعات يدكي، و اقالم عمومي •

 روزهای كاری و تعطيالت(،ريزی نيروی انساني، تقويم امور عملياتي )شامل برنامه •

 ی پيمانكار.ساير كارهای عهده •
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 ی عملياتيتأیيد برنامه

ی تفصيلي پيشنهادی پيمانكار را بررسي و در صورت نياز به اصالحات، مراتب را به پيمانكار كتباً كارفرما برنامه

 ابالغ مي كند.

 

 عملكردی  هایشاخص

های مختلف پيمان های عملكردی ذكر شده در بخششاخصپيمانكار موظف است عملكرد خود را بر اساس 

 كند.های مربوطه، محاسبه و در فواصل زماني ذكر شده، به كارفرما ارسال ها و روشرا مطابق دستورالعمل

پيمانكار موظف است مقادير هدف يا استاندارد را رعايت كرده و در صورت عدول از اين مقادير اقدامات بهبود 

 ن را تعريف كند و به تأييد كارفرما برساند.برای جبران آ

 

 فرآیند بهبود مداوم

های پيمانكار تحت ها و مسئوليتپيمانكار بايد دستورالعملي برای فرآيند بهبود مداوم جامع كه تمام فعاليت

ای ساختاريافتهپيمان را شامل شود، تدوين كند و به كار بگيرد. هدف از اين فرآيند اين است كه پايش مستمر 

های تحت پيمان به منظور بهبود عملكرد وجود داشته باشد. بهبودهای مد نظر ها و مسئوليتبرای فعاليت

ی امور، قطعات های مختلف نظير سالمت، ايمني، محيط زيست، شرايط كاری، ادارهممكن است دارای ماهيت

 وری و غيره باشند.هبرداری و مهندسي، فرآيند نگهداشت، بهريدكي، فرآيند بهره

 

 ( سازمان کارفرمائي:2

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما مي باشد و  مدير پااليشگاه هشتم مجتمع به عنوان نماينده اصلي 

 كارفرما در اين پيمان مي باشد.

 

 (برنامه زماني کلي اوليه:3

 . شمسي است دو سالمدت اوليه پيمان از تاريخ ابالغ شروع بكار 

 

 (اطالعات تامين مالي پروژه:4

گردد و حق الزحمه پيمانكار به صورت ماهيانه بر اساس اعتبار مربوطه از محل بودجه های جاری كارفرما تامين مي

 ميزان كاركرد مورد تاييد دستگاه نظارت در ماه مربوطه ، وفق مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد .
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 ( برنامه تدارکاتي پروژه:5

  سازماندهي پيمانكار

های زير به صورت شفاف ساختار سازماني اختصاص داده شده پيمانكار به كار، بايد طوری تنظيم شود كه مسئوليت

 مشخص شده باشند: 

 مديريت كلي پيمان  ✓

 (HSEايمني، بهداشت و محيط زيست ) ✓

 برداری و مهندسي و خدمات فني )آزمايشگاه(بهره ✓

 مهندسي و اجرای نگهداشت ✓

 (QA/QCمديريت كيفيت ) ✓

 آالتابزارآالت و ماشينمديريت قطعات يدكي، مواد مصرفي،  ✓

 هماهنگي و پشتيباني تأمين كنندگان و سازندگان ✓

 برداری و اجراييپشتيباني واحدهای بهره ✓

 های داخل و بيرون سايتريزی فعاليتبرنامه ✓

 يتهای داخل و بيرون ساسرپرستي فعاليت ✓

 

 

 ( قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه:6

 قوانين كار و تامين اجتماعي. •

 قوانين مربوط به وزارت دارائي و امور اقتصادی و قوانين مربوط به مالياتها. •

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادی. •

 ملي گاز ايرانبهداشت و محيط زيست پيمانكاران مجتمع گاز پارس جنوبي و شركت  دستورالعمل ايمني، •

 104مالحظات زيست محيطي براساس اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران و بند ج ماده  •

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران و راهنماهای ارائه شده.

ر، منطقه ويژه اقتصادی و ساير ساير قوانيني و مقرراتي كه در طول مدت اجرای پيمان از سوی اداره كا •

 نهادها و وزارتخانه ها ابالغ و به تائيد مجتمع گاز پارس جنوبي رسيده باشد .


