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  گران استعالم ارزيابي مناقصهراهنماي 
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دومپااليشگاه 

  )تجديد( ۲۰۷۵/۹۹: شماره مناقصه

  احداث پله و پلتفرم در سايت صنعتي پااليشگاه دوم :موضوع مناقصه

  اي مرحله  يك –عمومي : نوع مناقصه

  شمسيماه  ۱۲معادل سال  ۱: مدت اوليه پيمان

  اقدام گردد. موجود در سامانهنسبت به تكميل جداول با توجه به مفاد اين دستورالعمل و سپس  شدهمي گردد اين دستورالعمل بدقت مطالعه  توصيهتوجه: 

  مراجعه نمايند. TENDER.SPGC.IRبايست جهت شركت در مناقصه به سامانه مناقصات و قراردادهاي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به نشاني  گران محترم مي كليه مناقصه

  

  

  

  



  

  گران مناقصه سادهاستعالم ارزيابي فرم راهنماي 
SPGC-P023-FO-MGT-CTR-010-REV00  

  (تجديد) 2075/99شماره مناقصه:   4  از  2صفحه 

 

  
  

 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

  (تجديد) ۲۰۷۵/۹۹  شماره مناقصه

  دومپااليشگاه  احداث پله و پلتفرم در سايت صنعتي  موضوع مناقصه

 اي مرحله عمومي يك نوع مناقصه

  شمسي ماه ۱۲معادل  سال ۱  ي پيمانمدت اجرا

  گردد ريال اعالم مي ۶۳۰/۶۵۹/۹۶۰/۵۹و مباني مربوطه به مبلغ  ۱۳۹۹بهاي واحد پايه سال  بر اساس فهرست  تقريبي كارفرما برآورد مبلغ 

 (ريال) فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

ت أهي ۲۲/۰۹/۱۳۹۴هـ مورخ ۵۰۶۵۹/ت۱۲۳۴۰۲نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين ريال به صورت ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹/۲مبلغ به 

 يرانوز

  درصد مبلغ اوليه پيمان  ۲۵ ميزان و درصد پيش پرداخت (ريال)

  مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه دوم  مهندسي و خدمات فني  دستگاه نظارت

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت  گواهي

  گران ارزيابي صالحيت مناقصه
  ساختمان و ابنيهدر رشته  ۵پايه حداقل سازمان برنامه و بودجه كشور، بندي داراي اعتبار زماني اخذ شده از  نامه رتبه گواهي

نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري  گواهي

  از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

باشد و در  نوان يكي از شروط ارزيابي ميالزامي بوده و به ع یاز وزارت تعاون، کار و امور اجتماع یاعتبار زمان یصالحيت ايمني معتبر و دارا نامه ارائه گواهي

  گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت. صورت عدم ارائه، صالحيت مناقصه

  گران روش بررسي قيمت و ارزيابي مالي مناقصه
معاون  ۲۸/۱۲/۹۵مورخ  ۶۱۷۷۰۸/۹۵اي صنعت نفت (نامه شماره  اي و دومرحله مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك

  رساني مناقصات  نامه مستندسازي و اطالع آئين ۱۲قانون برگزاري مناقصات و بند ب ماده  ۲۰مهندسي، پژوهش و فناوري) و همچنين بند ب ماده 

محل و چگونگي بارگذاري و ارسال استعالم 

  گران ارزيابي مناقصه

ت و  به دقت مطالعه، ، دريافTENDER.SPGC.IRبرگزاري معامالت و مناقصات اين مجتمع به آدرس طريق سامانه  بايست از راهنماي استعالم ارزيابي مي

(عيناً مطابق  نههمچنين نامه اعالم آمادگي موجود در ساما بارگذاري گردد.  و به همراه ساير مدارك (رزومه) تا قبل از اتمام مهلت مقرر در سامانه مذكور بررسي

  مي بايست به نشاني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گردد. TENDER.SPGC.IRنامه موجود در سامانه)، عالوه بر بارگذاري در سامانه  

  اقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود.نمنجر به رد صالحيت م ،به همراه گواهي امضاي محضرياعالم آمادگي  نامه عدم تحويل توجه:

  ۰۷۷۳۱۳۱- ۳۹۵۱و  ۳۹۵۵تلفن:            ۲۱۲استان بوشهر، عسلويه، مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان مديريت، اتاق شماره   گزار مناقصهو شماره تلفن آدرس 
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  و بارگذاري مستنداتارزيابي مناقصه هاي  فرمدستورالعمل نحوه  تكميل 

  .ندينما اقدام آن در شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ، مربوطه و بارگذاري اسنادفرمها  تکميل از قبل شود می درخواست محترم رانگ مناقصه از

فاقـد مسـتندات از    و اطالعـات  اظهاراتهر گونه  ،باشد. در غير اينصورت مياعتبار  ها قابل قبول و داراي ط با آنمرتب و مستنداتمدارك  بارگذاريتنها با  ، مربوطههاي  فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات -۱

  .باشد ميدرجه اعتبار ساقط 

 الزامـات  کامـل  ها، پاسخگوی اسناد مرتبط با آن و مدارک بي واسناد ارزيا در شده قيد اظهارات و توضيحات اي که گونه ، بهبوده اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل گر مناقصه -۲

  باشد. ارزيابی

ت صـالحي رد قبال  در وليتیئمس گزار مناقصه هرحال در گر گردد. صالحيت مناقصهرد  ممكن است نهايتاً منجر به و  ثر بودهؤگر م به طور مستقيم در روند ارزيابي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارک يا نقص - ۳

  داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا گر به دليل نقص يا فقدان مدارك مناقصه

بارگـذاري   گـزار مكاتبـه و مـدارك تكميلـي را      ، به صورت کتبی با مناقصهرزومهها، بايد تا قبل از اتمام مهلت بارگذاري  گران) در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن متقاضيان (مناقصه -۴

  نمايند.

 اطـالع  موضـوع را كتبـاً بـه    بايست در اسرع وقـت  گر مي بارگذاري شده ايجاد گردد، مناقصه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری ،گران مناقصه ارزيابی طي مراحل در چنانچه -۵

  گر خواهد بود. برساند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصه گزار مناقصه

  داري نمايد.معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خود هاي ارزيابي، غير مرتبط با فرم بايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غير گر مي هاي ارزيابي، مناقصه با توجه به اهميت بارگذاري صحيح اسناد مرتبط با فرم - ۶

  باشد. باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار مي ها ممنوع مي گر بوده و استفاده از اسناد ساير شركت بايست به نام شركت مناقصه تمامي اسناد و مدارك مي -۷

 ه گـردد.  صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضاء زند بايست توسط مي ،صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابيها / تأييد  كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از گواهينامه -۸

  ناقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود.و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي م در صورت عدم امضاء

  .گر رد صالحيت خواهد شد مناقصه ، رتبه مربوطها موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد.  در صورت عدم انطباق موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا موضوع مناقصه ب -۹

هرگاه در حين يا پس از عقـد قـرارداد بـا     باشد. گر مي از زمان ارزيابي بر عهده مناقصه ،ه شدن در مناقصهمدارك موثر(به تشخيص كارفرما) در ارزيابي و اعالم برند كليه مستندات و مسئوليت صحت و اصالت -۱۰

تطميع ورشـوه بـراي    تهديد، از اطالعات خالف واقع در ارزيابي و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما ارائه داده ويا مدارك جعلي يا شودكه پيمانكار مشخص ،استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سند

ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قراردادن نام پيمانكـار   قبولي در ارزيابي استفاده نموده است، كارفرما مجازخواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند

 قانوني را عليه پيمانكار انجام دهد.هاي ممنوع المعامله و ساير اقدامات  در ليست شركت

 گـزار  به مناقصه واقع خالف اطالعات يا جعلی مدارک که شود مشخص هرگاه باشد. می گران مناقصه شده بر عهده ارائه مدارک و مستندات و ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت مسئوليت -۱۱

 نامه آيين ۹ ارزيابی (مطابق بند ت ماده فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار است، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه

  .نمايد ) محروم  ۱۲ ماده بند ج اجرايی
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 نـام  درج بر مبنی اطالعاتی و يا باشد  و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گران مناقصه صالحيت تشخيص شخص گردد كه  گواهیم يا در طول فرايند برگزاري مناقصهو گران  مناقصه ارزيابی حين در که صورتی در -۱۲

 هـای  دسـتگاه  از يکـی  در )يـد  (خلع ای حرفه صالحيت سوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه های شرکت از يکی يا و دهنده سياه صالحيت ليست در گر مناقصه

  .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار مناقصه دولتی، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و يا مناقصات برگزاری قانون ۱ماده  موضوع

 مـواردي  تاييـد مسئوليت عدم گردد. ضمناً تا قبل از اتمام زمان مقرر در سامانه بارگذاري بايست  ع بوده و كليه مدارك ميهمان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتم ،اسناد مهلت  بارگذاري - ۱۳

  .استگر  گر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقصه باشد و از طرف مناقصه ها نياز به ارائه اسناد مربوطه مي كه جهت اثبات آن

چـارت اجرايـي گـروه      ،، مدت ، تعهـدات طـرفين  قيد تاريخ تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با (تضامني)  بايست نسبت به بارگذاري  قرارداد مشاركت مدني  مي هاي مشاركتي (كنسرسيوم) شركت - ۱۴

 مشاركت به همراه ساير اسناد  اقدام نمايند.

 مطـابق گـر بـوده و    به عهده مناقصـه آن هاي ناشي از عواقب  گزار ارائه گرديده، مسئوليت به مناقصهگر  از مناقصهو يا ادعاي نادرستي  موثق واقع، غير در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير اگر -۱۵

  قوانين و مقررات رفتار خواهد شد.

  مجاز در سامانه بارگذاري نمايند.گران كليه اسناد موجود در تارنماي مجتمع را دانلود نموده و پس از تاييد توسط صاحبان امضاء  ضروريست مناقصه -۱۶


