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 بسمه تعالی                                                                       

 ) دو مرحله اي ( قصه عمومیآگهی فراخوان جهت منا

 EM-3411898106تقاضاي شماره R10/006/98 مناقصه  موضوع :
 

مورد نياز خود را از شرکتهاي واجد صالحيت و از طریق  اقالمدر نظر دارد ، دهمپاالیشگاه  شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 مناقصه عمومی با شرایط ذیل  تامين نماید : 

 
 مدارك مورد نياز شرایط شرکت در مناقصه

داشتن شخصيت حقوقی/ یا 

 حقيقی

 .ارسال نامه اعالم آمادگی  و درج شناسه ملی جهت شرکت  در مناقصه 1

تغييرات و اساسنامه شرکت بهمراه نشانی دقيق  .ارائه تایيدیه از اداره ثبت شرکتها مبنی بر آخرین2

 شرکت/کارخانه براي اشخاص حقوقی 

 وبی براي اشخاص حقيقی.ارائه جواز کسب  از صنف  مربوط به اقالم مورد نياز مجتمع گاز پارس جن3

داشتن توانایی مالی براي تامين  

اقالم و  ارائه ضمانت بانكی و یا 

       واریز وجه نقد جهت شرکت 

 : مبلغ در مناقصه به

 یک ميليارد)1.000.000.000

 ریال(

 1ارائه یكی از مدارك ذیل جهت ارزیابی توانایی مالی مطابق جدول شماره 

 مالياتی و ارائه اسناد مالياتهاي قطعی و علی الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشتهارائه اظهارنامه .1

 فروش آخرین سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهاي مالی تأیيد شده در پنج سال گذشته.2

 هاهاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بيمه داراییدارایی.3

 2-2.تكميل جدول خود اظهاري  شماره 1 حسن شهرت 

 ن قبلیتایيدیه یا رضایتنامه از مشتریا .ارائه2

 3.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزیابی مطابق جدول شماره 1 استاندارد بودن محصوالت

مناقصه  با توجه به جدول شماره  .ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و یا تامين کاالهاي مشابه با موضوع1 داشتن تجربه و دانش  الزم
4 

 می باشد . 5مالك  ارزیابی  جدول شماره 2.جدول شماره 1 حسن سابقه شرکت 

. ارائه تایيدیه از مشتریا ن قبلی در مورد انجام کارهاي مشابه با ذکر نام خریدار ، حجم یا ارزش تقریبی معامله 2

 را براي عرضه کاالي مورد نظر به اثبات برساند .انجام شده و اطالعاتی که توانمندي پيشنهاد دهنده 

با کيفيت بودن مواد اوليه 

 مصرفی

و  اعالم نحوة  تضمين و گارانتی محصوالت  1-6مطابق جدول شماره ارائه گواهی کيفيت مواد اوليه توليد  .1

 2-6مطابق جدول 

توانایی ارائه پيشنهادات داشتن

در مدت زمان  فنی و مالی

 روز 14حداکثر 

 می باشد.  55حداقل امتياز قابل قبول در ارزیابی کيفی 
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گردد دعوت میاز متقاضيانی که توانایی احراز شرایط عمومی را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز ميباشند ،  ➢

جهت شرکت در این و همچنين نامه اعالم آمادگی خود سوابق کاري  ،مدارك درج آگهی نوبت دوم از روز پس  14 حداکثر

ـ شرکت مجتمع گاز پارس  2سایت  ـ منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس کنگانـ بندر  بوشهردرس استان مناقصه را به آ

صندوق پستی - 7539171057کد پستی خرید ـ اداره ـاداره تدارکات و امور کاالـ(19فاز ) دهمپاالیشگاه  جنوبی

-07731466384:فاکس، )تایيدیه فكس(07731466287-07731466283-077314666271:تلفن 75115489

صورت  7)ارزیابی صالحيت متقاضيان مطابق جدول شماره  جهت ارزیابی و تعيين صالحيت ارسال نمایند 07731466273

 .  می پذیرد(

 

بر اساس فرم ارزیابی  اداره تدارکات و امور کاالي پس از بررسی و کنترل مدارك ارسالی ، نتيجه ارزیابی خود  را  ➢

خواهد رساند . )مناقصه فوق دو مرحله صالحيت  واجدداوطلبان  به اطالعاوليه تامين کنندگان کاال و شاخص هاي ارزیابی 

 اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صالحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرایط قرار خواهد گرفت (

در کليه مراحل برگزاري مناقصه ) بررسی مدارك ، تعيين   دهمپاالیشگاه  پارس جنوبی بدیهيست شرکت مجتمع گاز    

 .باشدصالحيت ، بررسی اسناد مالی و فنی و ... (  و تحت هر شرایط مختار می
 

 

 : باشد بشرح ذیل می مراحل برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اي،جهت استحضار داوطلبان محترم شرکت در مناقصه 

 

) آخرین فرصت  ه شده توسط اداره تدارکات و امور کاالشرکت در مناقصه و مدارك خواستدرخواست دریافت نامه -1

 روز پس از درج آگهی نوبت دوم ( 14ارسال 

 دریافت اسناد مناقصه  داوطلبشرکت هاي  و تعيين صالحيت ارزیابی کيفی -2

 شده جهت دریافت اسناد مناقصه  توزیع اسناد  ومكاتبه با شرکت هاي تعيين صالحيت  -3

 بازگشایی پاکت فنی  تشكيل جلسه  دریافت پيشنهادات و ارجاع آنها به کميسيون مناقصات جهت-4

 ارجاع پيشنهادات فنی به کميته فنی بازرگانی جهت بررسی و انتخاب واجدین شرایط فنی -5

 جهت حضور در جلسه گشایش پاکات مالی ، واجد شرایط فنی دعوت از شرکتهاي -6

 اعالم برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلی جهت عقد قرارداد  -7

به چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه فوق الذکر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرین مهلت ارسال اسناد  عنایت  با  -8

 می باشد . دو هفته پس از آگهی دوم تاریخ   فوق الذکرو مدارك 

 

 جدول زمان بندي :-9

 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 1399/09/11 آخرین مهلت ارائه پيشنهادات 1399/09/26

 تاریخ گشایش پاکت هاي فنی 1399/10/03 تاریخ گشایش پاکات مالی 1399/10/30
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 : مشخصات اقالم

  PIPE  : خرید

 توجه : مشخصات کامل و دقيق اقالم مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گردیده است.      

 

 :ارسال رزومه مناقصه 

 

بازگشت به مراتب فوق ، مبنی بر تمایل ارسال اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه فوق الذکر، به اطالع می رساند ضمن مهر و 

روز پس از اعالم آمادگی اقدام  4آگهی تغييرات شرکت نسبت به ارسال آن حداکثر تا  امضاء کامل در تمامی صفحات مطابق با آخرین

می باشد.چنانچه بعد   روز پس از آگهی دوم در روزنامه هاي کثير االنتشار 14الزم بعمل آید .الزم به ذکر است حداکثر مهلت ارسال 

در یافت نگردید  روز پس از آن رزومه جهت ارزیابی کيفی 4حداکثر آگهی دوم در روزنامه هاي کثير االنتشار ظرف  از روز 14سررسيد 

 موضوع ادامه روند مناقصه براي آن شرکت محترم کم لم یكن تلقی می گردد . 

 

 

 

  محل ارسال رزومه :

 7539171057کد پستی -دهمپاالیشگاه -پارس جنوبی 19فاز –جاده عسلویه  20کيلومتر –بندر کنگان 

  ساختمان تدارکات کاال - 75115489صندوق پستی –
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 چك ليست كنترل اسناد و مدارك ارزيابي شركت

 
 ندارد دارد عنوان مدرك رديف

   نامه اعالم آمادگي شركت در مناقصه 1

   اظهارنامه ثبت شركت 2

   اساسنامه 3

   آگهي تاسيس در روزنامه رسمي 4

   آگهي تغييرات ) در صورت تغيير ( 5

   گواهنامه ثبت نام موديان مالياتي 6

   اطالعات نام و مشخصات مدير عامل و هيات مديره همراه با مدارك تحصيلي 7

   فهرست كاركنان شركت 8

   فرم اعتبار بانكي 9

بانك صادره ليست ضمانت نامه ها به ترتيب : نوع ضمانت نامه / مبلغ / تاريخ صدور / شركت ذينفع / شماره ضمانت نامه / 10    

   ليست قراردادهاي منعقده به ترتيب : نام و مشخصات و تلفن كارفرما / موضوع قرارداد / مبلغ قرارداد 11

   فرم ارزيابي عملكرد ) حسن انجام كار ( مشتريان قبلي 12

   گزارش حسابرس مستقل طي دوره مالي دو سال قبل تاكنون 13

   گواهينامه ها 14

ات فني و كارگاهيزتجهفهرست  15    

ضميمه آگهي فراخوان مناقصه 7-1تكميل فرم جداول ارزيابي كيفي  16    


