
  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  پااليشگاه سوم                                                                                                                       

  ۴۷۳۰/۹۹شماره عمومي مناقصه فراخوان آگهي 
  

را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت الذكر  لموضوع ذي ظر دارد مناقصهدر ن (پااليشگاه سوم ) )SPGCشركت مجتمع گاز پارس جنوبي (

در نظر گرفتن مفاد با مايل به شركت در مناقصه تاز كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد در صورت  لذامتقاضيان به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

، ثبت نام، تكميل مادگيآاعالم نسبت به ، و توضيحات  بشرح ذيل  ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ  ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ مع بشمارهابالغ مصوبه كميسيون مناقصات اين مجت

  اقدام نمايند. در مهلت مقرر  tender.spgc.irفرمهاي مناقصه و بارگذاري مستندات الزم، در سامانه پيمانه مندرج در سايت اينترنتي 

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

مت باز گشائي شده درمصوبه فوق الذكرگردند ، ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم نموده و پاكات پيشنهاد قي

يد و گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنماباشد ، مناقصه 

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

  موضوع مناقصه
سوم  با راننده پااليشگاه  يزليسبك بنزيني و د ين و اجاره وسائط نقليهراهبري خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين و تام

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  3074/99  شماره مناقصه

  يك مرحله ايعمومي /  نوع مناقصه 

  سال شمسي دو  مدت انجام كار

  ريال   ۸۱۶/۵۴۵/۱۸۷/ ۰۳۷   (ريال )خدمات مبلغ براورد  انجام 

فرايند  درشركت تضمين  نوع/مبلغ

  (ريال )  ارجاع كار 

 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين شماره  يكي از بصورت ريال ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۱/۶

  هيات وزيران .

  پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.به اين پيمان   ميزان پيش پرداخت 

  منطقه ويژه  اقتصادي انرژي پارس 2و1و سايت رس جنوبي مجتمع گاز پاپااليشگاه سوم   ي موضوع مناقصه محل اجرا

ثبت نام ، تكميل فرم هاي مهلت 

  ارزيابي و بارگذاري مدارك در سامانه
  ۲۶/۰۹/۹۹مورخ  شنبهچهار روز16ساعت حداكثر تا 

  حداكثر امتياز هر معيار

  امتياز ۵ توان تجهيزاتي  -     امتياز  ۲۵مالي توان  - 3  امتياز  ۲۰ حسن سابقه قبلي - 2 امتياز  ۴۰ (سابقه اجرايي)تجربه - 1

  امتياز  HSE ۵ - 6امتياز  ۵توان فني برنامه ريزي  - 5

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

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

  خدمات پيمانها   –پااليشگاه سومعسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس شركت مجتمع گاز پارس جنوبي   مناقصه گزار  آدرس 

  07731315705فاكس :                                                     0773131 5629تلفن :   تلفن و فاكس

   0773131-5065  پاسخگوئي به سئواالت انكارشناس

  
  

  : مدارك مورد نياز و توضيحات مهم
بايست اسناد استعالم ارزيابي كيفي ميمتقاضيان شركت در مناقصه به منظور آشنايي و آگاهي از كليه اطالعات مربوط به مناقصه فوق الذكر و مطالعه كامل  - 1

 ) مراجعه نمايند .، (بخش مناقصاتWWW.SPGC.IRسايت اين مجتمع تحت عنوان  به

مقرر در سامانه تا قبل از اتمام مهلت  و مستندات بايست تكميل و به همراه ساير مداركهاي ارزيابي صالحيت (اسناد استعالم ارزيابي كيفي ) ميكليه فرم - ۲

  گردد.بارگذاري   )tender.spgc.ir(پيمانه 



بايستي در مهلت مقرر به مناقصه گزار تحويل گردد در عالوه بر بارگذاري در سامانه ، رج در فرم ارزيابي كيفي)اصل نامه اعالم آمادگي ( مطابق فرمت مند - ۳

 ارزيابي صالحيت مناقصه گر انجام نخواهد شد. ارائه اصل نامه مذكور در مهلت مقرر ،صورت عدم 

در سامانه  بوده و به اجتماعي  امورتعاون، كار و  وزارت از معتبر و داراي اعتبار زماني   گواهينامه تأييد صالحيت ايمني بارگذاري گران موظف به مناقصه - ۴

 عنوان يكي از شروط ارزيابي كيفي مي باشد و در صورت عدم ارايه صالحيت كيفي مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.

 الزامي است . خدمات حمل و نقل رشته (كد) اره كل كار و امور اجتماعي در و داراي اعتبار زماني از اد  گواهي تاييد صالحيت معتبر بارگذاري - 5

در صورت تاييد صالحيت در مناقصه گران ، كليه )واقع در عسلويه (پارس   انرژي منطقه ويژه اقتصادي اشتغال خدماتتاييديه مديريت كار وبا توجه به لزوم اخذ  - ۶

مناقصه گران مي ميباشد.  اختصاصا براي اين مناقصه تا تاريخ  سررسيد ارائه پيشنهاد قيمتخذ و ارائه تاييديه مذكور ا موظف به  ارزيابي كيفي و دريافت دعوتنامه،

گشايش نخواهد در كميسيون مناقصات بديهي است در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر قراردهند ، "ب"بايست اصل تاييديه مذكور را در پاكت 

 .يافت 

  اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات  و همچنين شناسه ملي و كد اقتصادي الزاميست. بارگذاريدارا بودن شخصيت حقوقي ،  - ۷

توسط شخص يا اشخاص مجاز مطابق با اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات پس از تكميل و قبل از بارگذاري در سامانه ميبايست  مدارك الزم كليه فرمها و  - ۸

 امضاء و مهر گردند.

ثابت گرديد كه شركتهاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ، تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت  چنانچه در حين فرايند ارزيابي - ۹

  خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

  كتهاي تعيين صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .پس از مرحله ارزيابي ، تنها از شر - ۱۰

به شركتهاي  /دعوتنامه  زماني دقيق مراحل تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت ، بازگشايي وساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه تحويليبرنامه  - ۱۱

  ورت كتبي اعالم خواهد شد.(پس از فرايند تعيين صالحيت ) به ص تعيين صالحيت شده

 ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد . - ۱۲

مول با عنايت به اينكه اين شركت جزء شركتهاي دولتي مي باشد لذا چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي متقاضي(مناقصه گر) كه  مش - ۱۳

 انند در اين مناقصه شركت نمايند باشند،  نمي تو ۱۳۳۷كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  ممنوعيت هاي  قانون منع مداخله

آيين نامه نظام مستند  ۱۰ماده  ۵-۴قانون برگزاري مناقصات و تبصره ذيل جزء  ۲۰روش ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت مناقصه گران براساس بند ب ماده  - ۱۴

 .اني مناقصات خواهد بودسازي و اطالع رس

 برنده مناقصه الزاميست . توسطاجراي طرح طبقه بندي مشاغل  - 15

  همچنين شركت برنده مي بايست قبل از انعقاد قرارداد مدارك ذيل را به كارفرما ارائه نمايد :

  مذكور را قبال از اداره ساير استانها اخذ نموده باشد . گواهي تعيين صالحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعي استان بوشهر در صورتي كه گواهي   - 2

گران مكلفند جهت انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معامالت نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، مناقصهآيين 2استناد ماده به  - 2

رسي شده داشته باشند و يك نسخه تاييد شده آن را به هنگام انعقاد قرارداد به كارفرما ارائه نمايند هاي مالي حسابصورت 83بزرگ موضوع قانون مناقصات مصوب 

هاي مالي حسابرسي شده يا عدم تاييد آن در سامانه پرديس به منزله امتناع از امضاء قرارداد تلقي و كارفرما مجاز است نسبت بديهي است در صورت عدم ارائه صورت

 امه شركت در فرايند ارجاع كار پيمانكار برنده اقدام نمايد.نبه ضبط ضمانت

 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


