
 

 

  يك مرحله اي (ارزيابي كيفي) آگهي فراخوان مناقصه عمومي                                
 : مورد نياز خود را با شرايط ذيل  از طريق مناقصة عمومي تامين نمايد خدماتشركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد 

شماره مناقصه  8009/99
 D-103-105درام    بهCL-105-12101-4له انتقال كندانس از درين خطاجراي خط لو

   104جهت پيش راه اندازي واحد  FGو همچنين اجراي خط 
 

خدمات موضوع مناقصهشرح مختصر 

(مناقصات وپيمانه  آخرين مهلت اعالم آمادگي، ثبت نام و تكميل فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصه در سامانه
  مي باشد. 18/09/1399تاريخ   اناز طرف متقاضي  WWW.SPGC.IRدر سايت  مندرجقراردادها) 

آخرين مهلت اعالم آمادگي، ثبت نام و تكميل
فرمهاي ارزيابي كيفي در سامانه پيمانه 

ان تأييد صالحيتمناقصه گر؛ كه استريال000/000/373معادلفرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در
  پيشنهاد خود ارائه خواهند نمود. "الف"پس از اتمام مرحله ارزيابي كيفي، در داخل پاكت شده 

  فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 
 

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره
 فرايند ارجاع كارنوع تضمين شركت در   هيات وزيران مي باشد. 22/09/94مورخ  ـه 50659ت/1234202

به واجدين شرايط، آخرين مهلت ارائة پيشنهادات، تاريخ گشايش پاكات مالي و ساير اطالعات مربوطه (پس از فرايند ارزيابيمناقصهتاريخ تحويل اسناد
صالحيت شده اعالم خواهد شد. كيفي) در اسناد مناقصه تحويلي به شركتهاي تأييد 

)21و20(فازهايپااليشگاه هشتم ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس،عسلويه،استان بوشهرآدرس و تلفن مناقصه گزار :
  077- 31319207و  فاكس   077- 31319681- 2تلفن  –ساختمان اداري ـ خدمات پيمانها  ،

 مراجعه نمايند. WWW.SPGC.IRبه سايتمي بايستمتقاضياناست؛در سامانه پيمانه ضررورييل فرمهاي مناقصه و بارگذاري مستنداتو تكمثبت نام
دفترخانه اسناد رسمي روي آن، تصــوير آن گواهي امضاء مندرج در سامانه پيمانه را دانلود و پس از نكميل و نامه اعالم آمادگي ، فرم جهت اعالم آمادگي

  نماييد.تسليم  21و  20نموده  و اصل آن را به دفتر خدمات پيمان هاي پااليشگاه هشتم واقع در فازهاي را در سامانه پيمانه بارگذاري 
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي عمومي روابط  
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 شركت ملي گاز ايران

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 

 8009/99آگهي فراخوان مناقصه شماره 

و همچنين اجراي D-103-105درام    به CL-105-12101-4اجراي خط لوله انتقال كندانس از درين خط  " شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد

طريق  ، ازرا پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت متقاضيان "(21و  20)فازهاي  مهشتپااليشگاه  104جهت پيش راه اندازي واحد  FGخط 

 به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  گران تأييد صالحيت شده ،بين مناقصه مرحله اي يکعمومي برگزاري مناقصه 

 24/001/486گ ارهبشم شركتاين  هيأت مديرهمصوبه  سقف معامله تعيين شده در گرفتندر نظر با دعوت بعمل مي آيد واجد شرايط از كليه شركتهاي متقاضي 

 و به واحد خدمات پيمانهاي پااليشگاه هشتمي اعالم آمادگتسليم نامه نسبت به ، شرايط اعالم شده در اسناد پيوستيو )تصوير پيوست(  28/06/1396مورخ 

در مهلت  WWW.SPGC.IR ينترنتيا تي( مندرج در سامانهيمستندات الزم، در سامانه مناقصات و قراردادها )پ يمناقصه و بارگذار يفرمها ليثبت نام، تكم

 ياسناد رسم ثبت امضاء در دفترخانه يو گواه لينكم زرا دانلود و پس ا مانهيمندرج در سامانه پ يفرم نامه اعالم آمادگ ،يمقرر اقدام نمايند. جهت اعالم آمادگ

  نمايند. به خدمات پيمان هاي پااليشگاه هشتم تسليمدر مهلت مقرر و اصل آن را  يبارگذار مانهيآن را در سامانه پ ريآن، تصو يرو

 نمايند، چنانچه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، مشمول محدوديتهاي مندرج درآمادگي مي گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالمذكر است مناقصه قابل

گشائي شده نموده و پاكات پيشنهاد قيمت باز ولو اينكه تاييد صالحيت شده و پاكات پيشنهادي قيمت خود را در چند مناقصه تسليم گردند ، الذكر مصوبه فوق

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

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

 موضوع مناقصه
ن اجراي و همچنيD-103-105درام    به CL-105-12101-4اجراي خط لوله انتقال كندانس از درين خط 

 مهشتپااليشگاه  104جهت پيش راه اندازي واحد  FGخط 

 8009/99 شماره مناقصه

  مرحله اي يکعمومي  نوع مناقصه 

 از سوي كارفرماكار كتبي ابالغ بهاز تاريخ  ماه 6 مدت انجام كار

  ريال213/765/445/7 )ريال( مبلغ برآورد تقريبي انجام كار

 ريال000/000/373 مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 

 ميزان پيش پرداخت
مبلغ اوليه پيمان در سه قسط در قبال ضمانتنامه بانكي وفق آيين نامه تضمين در معامالت دولتي  ابالغي هيات وزيران  %25

 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402به شماره 

 : ضمانتنامه هاي مورد قبولنوع 
هيات  22/09/1394هـ مورخ 50659ت/123402شماره تضميننامهقبول وفق آئينتضامين قابل ازيكي صورتكليه تضامين ارائه شده بايستي به

 0106240624006سيباي شماره به حساب  بصورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بايست وزيران باشد.درصورت ارائه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

 و فيش واريزي ارائه گردد. پارس جنوبي واريز گاز مجتمع شركت بنام پااليشگاه هشتم 7725 شعبه عسلويه كد ايران ملي بانک نزد

 (21و  20)فازهاي  هشتمپااليشگاه ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، منطقه ويژه انرژي پارس  ،عسلويه  محل اجرا

تكميل فرم هاي ارزيابي كيفي  مهلتآخرين 

 و هدر سامانه پيمانو بارگذاري مسندات 

خدمات پيمان نامه اعالم آمادگي به تحويل 

 پااليشگاه هشتمهاي 

 18/09/1399 تاريخ شنبهه سروز  16 تا ساعت

 هاي ارزيابي كيفي و معيار

 حداكثر امتياز هر معيار

            امتياز  40             سابقه اجرايي()تجربه-1

                  امتياز  30   قبلي در كارهاي حسن سابقه-2

                  امتياز 25                               توان مالي-3

4-  HSE                                    5   امتياز 

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

 باشد. روش ترجيحي وزني مي روش ارزيابي و محاسبه امتيازات هر معيار 

 باشد. مي (شصت) 60حداقل امتياز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه  حداقل امتياز قابل قبول  

 اعالم آمادگي  نامه تسليمآدرس پستي محل 
اداري ، ( ، ساختمان21و  20هشتم )فازهاي جنوبي ، پااليشگاهپارسگاز پارس ، شركت مجتمعانرژيويژهعسلويه ، منطقه

 WWW.SPGC.IRمجتمع   ينترنتيا تيدر سا مانهيسامانه پ ينشان -خدمات پيمانها
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 077-31319207فكس:       077-31319682و    077-31319681:     تلفن و فاكس پاسخگوئي به سئواالت تلفن

 

 وضيحات مهم :ت

، مراجعه و كليه WWW.SPGC.IR مندرج در سايت اينترنتي مجتمع به نشاني مانهيدر مهلت مقرر، به سامانه پ ستيبا يمناقصه گران م - 1

  .ندينما يمناقصه را بدقت مطالعه، بررسي و تكميل نموده و مستندات الزم را بارگذار يفيفرمهاي ارزيابي ك

با قيد شماره و موضوع  در دفترخانه ثبت اسناد رسمي، برابر اصل شدهو  مانهيفرم مندرج در سامانه پمطابق ي نامه اعالم آمادگ اصل تسليم - 2

 .ضروري است ، قبل از آخرين مهلت اعالم آمادگيهشتم شگاهيپاال يها مانيبه خدمات پ ،در آنمناقصه 

 .گردد يبارگذارپيمانه در سامانه  يمهلت اعالم آمادگ نياز آخرقبل مي بايست  مانه،يهر فرم ارزيابي در سامانه پ يكليه مستندات الزم برا  -3

 در سامانه مي بايست توسط شخص يا اشخاص صاحب امضاي مجاز مناقصه گر امضاء و مهر گردند. يكليه مستندات قبل از بارگذار -4

 گردد. يبارگذار مانهيدر فرم مربوطه در سامانه پدقيقا مستندات مربوطه به هر فرم ارزيابي مي بايست  -5

ترتيب اثر داده  مانه،يشده در سامانه پ ليتكم يكه پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد فرم ها ييبه درخواست ها - 6

 .نخواهد شد

بوده  در سامانه پيمانهگواهينامه معتبر تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از اداره تعاون، كار و امور اجتماعي  بارگذاريگران موظف به مناقصه - 7

 .، صالحيت مناقصه گر مربوطه تاييد نخواهد شد بارگذاري آنو در صورت عدم 

از  "و تجهيزات تاسيسات"پايه پنج رشته يا  "نفت و گاز"رشته  پنجگواهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در پايه  بارگذاري - 8

 شركتها( تيصالح دييتأ يو اساس يسازمان برنامه و بودجه الزامي بوده و شرط الزم براي ارزيابي كيفي مي باشد. )شرط اصل

جامعه حسابداران رسمي( در سامانه حسابرسي يا اعضايشده توسط سازمانشده )حسابرسيمالي حسابرسي صورتهاي  نيآخر بارگذاري -9

 برابر اصل در زمان انعقاد قرارداد الزامي است. يدر مرحله مناقصه و ارائه نسخه چاپ مانهيپ

 مانهيييرات، ارايه شناسه ملي، كد اقتصادي و ارائه آنها در سامانه پدارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، آگهي تاسيس، آگهي آخرين تغ -10

 .برابر اصل در زمان انعقاد قرارداد الزامي است يدر مرحله مناقصه و ارائه نسخه چاپ

 تنها از شركتهاي تأييد صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد. ،يفيپس از مرحله ارزيابي ك - 11

شركتهاي تاييد صالحيت شده)پس از مرحله ارزيابي كيفي( در مناقصه فوق مي بايست نسبت به اخذ تاييديه مديريت كار و خدمات كليه  -12

زم اشتغال منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي واقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت ارائه نمايند. ال

 صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر مربوطه گشايش نخواهد يافت.به ذكر است در 

 گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد . هيچ مانه،يمستندات در سامانه پ يو بارگذار يابيفرم ارز ليو تكم يارسال نامه اعالم آمادگ -13

باشد چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره شركتهاي متقاضي )مناقصه گر( كه دولتي مياينكه اين شركت جزو شركتهاي با عنايت به -14

باشند ، نمي توانند در اين  1337هاي قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه مشمول ممنوعيت

 مناقصه شركت نمايند .

 ،اطالعات خالف واقعيا در هر مرحله از مناقصه و يا حتي پس از انعقاد قرارداد، ثابت گردد كه متقاضي از  چنانچه در حين فرايند ارزيابي و -15

 مدارك جعلي، تهديد، رشوه و نظاير آن براي تاييد صالحيت خود استفاده نموده اند مطابق قوانين و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

 اساس مفاد گزارش شناخت و اسناد مناقصه مي باشد.نوع ، كميت و كيفيت خدمات بر  -16

برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد پيشنهاد قيمت، بازگشايي و ساير اطالعات مربوطه )پس از فرايند تعيين صالحيت( در اسناد مناقصه  -17

 تحويلي به شركتهاي تأييد صالحيت شده درج خواهد شد.

بايست قرارداد مشاركت مدني في مابين خود را با قيد تاريخ، مدت، تعهدات طرفين و چارت اجرايي مي مناقصه گران مشاركتي )كنسرسيوم( -18

 .گروه مشاركت و تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي، به همراه ساير اسناد در سامانه پيمانه بارگذاري نمايند

صه مندرج در سامانه پيمانه را چاپ كرده و پس از مهر و امضا توسط متقاضيان مي بايست صفحات فراخوان مناقصه حاضر و ساير مدارك مناق -19

 صاحبان امضاي مجاز شركت، در سامانه بارگذاري نمايند.
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبي هيأت مديره 28/60/6139مورخ  24/001/486گمصوبه شماره   

))تعيين سقف ريالي و واگذاري تعداد مجاز پيمان به مناقصه گران((

 



 4 

 تعهدات مناقصه گران در خصوص رعايت ممنوعيت هاي قانوني

 8009/99 مناقصه : شماره

و همچنين D-103-105درام    به CL-105-12101-4اجراي خط لوله انتقال كندانس از درين خط  : مناقصه موضوع

 مهشتپااليشگاه  104جهت پيش راه اندازي واحد  FGاجراي خط 
 ارائه گردد: مناقصه گران به همراه اسناد ارزيابي كيفيمشروحه زير توسط  اطالعاتپيمانكار متعهد به انجام و رعايت موارد ذيل بوده و الزم است 

شمول موارد مذكور در قانونتعهد مي ماٌسر پيمانكار -1 صوب ديماهمداخله  منعنمايد كه م شد و نمي 1337در معامالت دولتي م  و ملزم متعهدبا
شخاص مذكور در قانون فوق است كه الذكر را در موضوع پيمان سهيم و ذينفع نكند و در صورت احراز تا پايان اجراي قرارداد به هيچ عنوان ا

انكار عدم اجراي تعهد فوق،كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال و مطالبات پيم
 و يا از هر طريق ديگر وصول نمايد. به هر حال اين موضوع رافع تعهدات پيمانكار نخواهد بود. 

شركت )هيات مديره ،ارائه  -2 سنامه اركان كليدي  شنا صوير  سان( مدير عامل ، ت سناد مورد نياز براي ارزيابي و تاييد  وجزضروري بوده و  بازر ا
 باشد .مي  شركت صالحيت

ستگي ا چنانچه -3 شتن سهم ، عضويت در هيئت مديره ، خويشاوندي و غيره با پيمانكار يا  هائيفرادي از كاركنان كارفرما واب كاركنان از قبيل دا
 در يك برگ به همراه اسناد ارزيابي كيفي اعالم گردد. كاركناند بايد نام فرد يا افراد و نسبت آنها با پيمانكار يا نداشته باش پيمان

يا  وهائي از قبيل شنراكت ، عضنويت در هيئت مديره و غيره داشنته باشند نام پيمانكار  وابسنتگييشننهاد دهنده با پيمانكار ديگري پ چنانچه -4
 . اعالم گردد در يك برگ به همراه اسناد ارزيابي كيفيپيمانكاران مزبور بايد مشخص و 

خودداري  4و3هاي رديف اطالعات مربوط به وابستگي و يا خويشاوندي مندرج در پيمانكار از دادن كهپس از امضاء قرارداد معلوم گردد  چنانچه -5
تلقي گرديده و كارفرما حق دارد عالوه بر حذ  نام پيمانكار از  پيمانكارنموده اسننت، قصننور او از اين بابت نقا قرارداد به تقصننير از طر  

  .استقرارداد را فسخ نمايد. تشخيص كارفرما در اين مورد قطعي و الزم االجرا  ،واجد شرايط پيمانكارانفهرست 
شد.  -6 شنهاد چنانچهواگذاري پيمان به پيمانكاران جزء بدون موافقت كارفرما ممنوع مي با سمتهائي از خدمات مورد قرارداد را  پي دهنده بخواهد ق

و باطالع يك برگ به همراه اسننناد ارزيابي كيفي درج زء و حدود خدمات محول شننده را در بايد نام پيمانكار ج نمايدبه پيمانكاران جزء واگذار 
ساندشركت مجتمع گاز پارس جنوبي  صالحيت تا  بر صورت توافق كارفرما ،  ست دوم در  سي و پس از پيمانكار د تائيد ، انتخاب و جهت برر

 معرفي گردد. پيمانكاراقدامات بعدي به 
بدون  راخود  خدمات وقو  حاصننل شننود كه پيمانكار تمام يا قسننمت عمده خدمات مورد قرارداد اجرايداد و در حين پس از عقد قرار چنانچه

شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار كرده  شتن مجوز و بدون اطالع كارفرما به  ستدا ضمين انجام  ا ضبط ت سبت به  ، كارفرما حق دارد ن
يا هر اقدام مقتضنني ديگر  وحذ  پيمانكار از فهرسننت پيمانكاران شننركت مجتمع گاز پارس جنوبي   يا تعليقتعهدات و خلع يد از پيمانكار و 

 عمل نمايد .
شاغلي -7 ضاي هيات مديره وي از كاركنان دولت و  سهام مقرر در قانون( يا اع سهامداران )بيش از  ن پيمانكار اقرار و اذعان نمود كه هيچ يك از 

امل كاركنان رسمي، پيماني مدت معين، موقت و اركان ثالث )پيمانكاري(( نبوده و از افراد مذكور در طول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي )ش
مدت قرارداد بكار نخواهد گرفت. بديهي اسننت در صننورت احراز خال  مراتق فوق و عدم رعايت اين موضننوع در هر يك از مراحل برگزاري 

ضور  در فرايند من ستعالم، از ادامه ح صه/ا سوب و مناق صاديق نقا قرارداد مح صورت انعقاد قرارداد، مورد از م ستعالم محروم و در  صه/ا اق
ضمانت نامه انجام تعهدات و محروميت در ارجاع كارهاي بعدي،  ضبط  سخ قرارداد و  سبت به ف ست ن شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مجاز ا

   .اعتراض بعدي را در اين خصوص از خود سلق نمود بدون تشريفات اداري و قضايي اقدام نمايد، پيمانكار حق هر گونه
 صاحبان امضاي مجاز مناقصه گر :مهر و امضاء                       : تاريخ     
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 تذکرات  مهم :
صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در پايه    -1 شته  پنج بارگذاري گواهي تاييد  نفت و "ر

شته  يا   "گاز سات"پايه  پنج ر سي سازمان برنامه و بودجه  "و تجهيزات تا سامانه پيمانه از   در 

ست يآمادگاعالم مهلت  نيقبل از آخر شرط الزم براي ارزيابي کيفي ا در  .الزامي بوده و 

 صورت عدم بارگذاري، مناقصه گر مربوطه مورد ارزيابي کيفي قرار نمي گيرد.

 

پيمانكاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت بارگذاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمني   -2

سامانه مهلت اعالم  نيقبل از آخر tender.spgc.ir پيمانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي در 

ست يآمادگ شرط الزم براي ارزيابي کيفي ا صورت عدم بارگذاري، الزامي بوده و  . در 

 مناقصه گر مربوطه مورد ارزيابي کيفي قرار نمي گيرد.

 

کليه شرکتهاي تاييد صالحيت شده)پس از مرحله ارزيابي کيفي( در مناقصه فوق مي بايست  -3

نسبت به اخذ تاييديه مديريت کار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي واقع 

در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت ارائه نمايند. الزم 

شايش  به ذکر صه گر مربوطه گ صورت عدم ارائه تاييديه مذکور پاکت مالي مناق ست در  ا

 نخواهد يافت.
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 به نام خدا

 گـــروه همكاري )مشاركت مدني(

 

 دستگاه اجرايي)شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(                                                                                                                      ........................ موضوع مشاركت نامه :           (1

 اعضاي گروه مشاركت )طرفين مشاركت( : (2

         2-1 . 

         2-2 . 

 راهبر گروه مشاركت :(2

يند مناقصه و ا پايان فرآضمن عقد الزم ت ................................به شماره ملي ..........................  به نمايندگي آقا/خانم ............................شناسه ملي ... ...... به شماره..........شركت .............. (3

 راهبر گروه انتخاب گــرديد . بعنوان خاتمه پيمان

در  ........................................................................................................با موضوع  .………ورود در فرآيند مناقصه شماره  طرفين مشاركت اعالم مي نمايند كه با (4

خسارت وارد به كارفرما ناشي از قصور هر يك از اعضاي مشاركت مقابل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما مسئوليت تضامني داريم و اگر دارايي هر كدام براي تاديه تمام 

گونه فعل يا ترك فعل مستند به هر يك از اعضاي كافي نباشد منفرداً و مجتمعاً مسئول پرداخت و جبران تمام خسارتهاي وارده و انجام تمام تعهدات قراردادي مي باشند و در صورت بروز هر

يا تقصيري متوجه ديگر اعضاء مشاركت باشد يا نه ، تمام امضاء كنندگان داراي مسئوليت تضامني  اعم از آنكه قصور نتنامه هاي بانكي ارائه شده گرددگروه مشاركت كه منجر به ضبط ضما

 نسبت به ضبط ضمانتنامه هاي ارائه شده از طرف بوده و متعهد به جبران تمام خسارت هاي وارده به كارفرما و جبران ديون ناشي از قرارداد و ضمان قهري خواهيم بود و حق هر گونه اعتراض

ن مشاركت بر خالف مفاد اين هر يك از اعضاي گروه مشاركت و تشخيص كارفرما در خصوص قصور و ميزان خسارت را از خويش سلب و ساقط نموديم و هر قرار و توافق بين طرفي

 مشاركت نامه ، قبل و بعد از مشاركت نامه ، در مقابل كارفرما و اشخاص ثالث كان لم يكن و بي اثر مي باشد .

ت كامل كه با مشاركت فعال در ارائه خدمات موضوع مشاركت نامه شركت كرده و فعاليت هايي كه در اين خصوص به ما ارجاع داده مي شود را با مشارك طرفين مشاكت اعالم مي نمايند (5

 نجام كارهاي ارجاع شده به بهترين نحو به طور كامل اجرا خواهيم نمــود .در اختيار گذاشتن كامل توان فني ، مهندسي تجهيزاتي مالي و انساني و ساير امور مربوط براي ا و يكديگر

شريك  ا به ديگران انتقال داده و يا بعنوانطرفين مشاركت اعالم مي نمايند هيچ يك از طرفين مشاركت نمي تواند بدون موافقت كارفرما هر يك از فعاليت هاي موضوع اين مشاركت نامه ر (6

 ركت داخل يا به هر نحوه ديگر با اشخاص ديگر مشاركت نمايند.ضامن يا غير ضامن در ش

جام مكاتبات در زمان عقد قرارداد توسط طرفين مشاركت اعالم مي نمايند شماره حساب اين گروه مشاركت براي دريافت حق الزحمه از كارفرما و نشاني دبيرخانه گروه مشاركت براي ان (7

ودكه واريز وجوه به حساب تعرفه از سوي كارفرما بمنزله پرداخت به تمامي اعضاي گروه مي باشند و موجب برائت ذمه وي  در مقابل اعضاي فوق به كارفرما اعالم مي ش گروه مشاركت

 گروه همكاري مي باشند .

ت و امكان رجوع از اين مشاركت از سوي هر يك از طرفين ( قانون مدني براي طرفين مشاركت الزامي اس10استناد ماده ) ايند اجراي اين مشاركت نامه بهنم طرفين مشاركت اعالم مي (8

تا پايان فرآيند مناقصه و در صورت انتخاب برنده و ابالغ كار تا خاتمه پيمان و اجراي كامل تعهدات  ……….… مشاركت يا به اتفاق تمام اعضا از تاريخ ورود در فرآيند مناقصه شماره

و بروز هرگونه اختالف ما بين طرفين مشاركت و حل و فصل آن به هيچ وجه مانعي در اجراي تعهدات مشاركت  ،ميسر نيست ،سوي كارفرما قراردادي و صدور برگ نهايي تسويه پيمان از

 ويش را به نحو احسن اجرا نمايند.نسبت به شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بعنوان كارفرما نخواهد بود و طرفين مشاركت ملزم هستند كه به هر طريق توسط گروه مشاركت تعهدات خ

 اين مشاركت نامه منفسخ ميگردد. ، صورت عدم ارجاع كار از سوي كارفرما به گروه مشاركت در ين مشاركت اعالم مي نمايندطرف (9

 كنندگان ذيل به اين وسيله حق هرگونه اعتراض نسبت به اين مشاركت نامه را از خود سلب و ساقط نمودند. ءطرفين مشاركت اعالم مي نمايند تمام امضا (10

روه مشاركت ميباشد ت اعالم مي نمايند طرفين تعهد مي نمايند كه كليه مكاتبات مرتبط با موضوع مشاركت را در سربرگ رسمي مشاركت كه داراي آرم رسمي اعضا گطرفين مشارك (11

 .بعمل آورند

ه مشاركت را فوراً به كارفرما اعالم كنيم و اين تغييرات هيچگونه خللي طرفين مشاركت اعالم مي نمايند هرگونه تغيير اساسنامه، هيات مديره و مدير عامل در هريك از اعضاي حقوقي گرو (12

 در انجام تعهدات گروه مشاركت در مقابل كارفرما ايجاد نخواهد نمود.

 تعهدات اجرايي گروه مشاركت :  (13

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 ( پيوست مي باشد كه به مهر و امضاء طرفين مشاركت و دفترخانه اسناد رسمي رسيده است.13سازمان اجرايي گروه مشاركت طبق تعهدات ماده )

.......................... در نسخه هاي به تعداد طرفين مشاركت اساس مقررات و قوانين جاري در دفتر ثبت و اسناد ..................... به نشاني ................................................اين مشاركت نامه بر (14

 ه نسخه ها داراي اعتبار يكسان مي باشند .بعالوه دو نسخه براي ارائه به كارفرما تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و هم

 تاريخ امضاء روز: .........ماه.........سال ............................ محل مهر و امضاء دفتر ثبت و اسناد : (15

 امضاء صاحبان امضاي مجاز به همراه مهر اشخاص حقوقي ) بر اساس آخرين اعالم در روزنامه رسمي( محل (16

 . ...................................... مهر و امضا2. ............................................ 1........................................ نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز :  نام شركت          

 . ...................................... مهر و امضا2. ............................................ 1نوادگي صاحبان امضاء مجاز : نام شركت ......................................... نام و نام خا           

 امضاي نماينده رسمي گروه مشاركت ) يكي از طرفين(: محل (17

 ضاء.......................................................................... به نمايندگي آقا/خانم .......................... امشركت ................................. مهر و امضاء مجاز            

 اين قراد داد در صفحه ........ دفتر ثبت

اسناد جلد ........ به شماره ........... در 

 تاريخ ...../......./....... ثبت شده است


