
  

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  پااليشگاه سوم                                                                                                                       

  (تجديد)٣٠٧٩/٩٩ شمارهعمومي مناقصه فراخوان 

  

را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صالحيت الذكر  لموضوع ذي نظر دارد مناقصه در (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. 

تكميل ، مادگيآاعالم ،  ثبت نامنسبت به ، و توضيحات  بشرح ذيل  ٢٨/٠٦/١٣٩٦مورخ  ٢٤/٠٠١/٤٨٦گ جتمع بشمارهابالغ مصوبه كميسيون مناقصات اين م

 .يداقدام نماي در مهلت مقرر  tender.spgc.ir به آدرسمستندات الزم، در سامانه پيمانه  مدارك و و بارگذاري ارزيابي كيفي فرمهاي

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

مايد و ه گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه گران در ساير مناقصات اقدام و يا هرگونه تصميم ديگري اتخاذ بنباشد ، مناقص

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

  پااليشگاه سوم 129حد عمليات نصب سيني و ساپورت كابل هاي برق در وا  موضوع مناقصه

  تجديد)(٣٠٧٩/٩٩  شماره مناقصه

  يك مرحله ايعمومي /  نوع مناقصه 

  شمسي ماه ٧  مدت انجام كار

  ريال  ٧٤٥/١٢٨/٣٣٥/٢٥مبلغ   انجام كار اوليه  برآورد

در فرايند شركت تضمين و نوع  مبلغ

  (ريال )  ارجاع كار 

هـ 50659ت/123402قبول وفق آئين نامه تضمين شماره تضامين قابل   يكي از  بصورتريال ١/ ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٧

  هيات وزيران . 22/09/94مورخ 

  پيش پرداخت  و نوع تضمين  ميزان
هيئت محترم وزيران  22/09/94ه  مورخ 50659ت/123402نامه شماره  آيينطبق مبلغ اوليه پيمان  درصد ٢٥

  و طبق اقساط و شرايط مندرج در اسناد مناقصه

  منطقه ويژه  اقتصادي انرژي پارس 2و1پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي و سايت   وع مناقصه ي موضمحل اجرا

اعالم آمادگي و آخرين مهلت ثبت نام ،

تكميل فرم هاي ارزيابي كيفي و 

بارگذاري مدارك و مستدات در سامانه 

  پيمانه

  18/11/1399حداكثر تا روز شنبه مورخ 

  ساده  ارزيابي  نوع ارزيابي كيفي 

  منافصه گزار و شماره تماس آدرس 
  خدمات پيمانها   –پااليشگاه سوم - انرژي پارس شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اقتصادي عسلويه  منطقه ويژه

  07731315705فاكس :                                                     0773131 5629تلفن : 

  آقاي فتحيان  -  0773131- 5065  پاسخگوئي به سئواالت س كارشنا

  

  : توضيحات مهممدارك مورد نياز و 

 راهنما و دستورالعمل  متقاضيان شركت در مناقصه به منظور آشنايي و آگاهي از كليه اطالعات مربوط به مناقصه فوق الذكر و مطالعه - ١

 ، (بخش مناقصات) مراجعه نمايند.WWW.SPGC.IRبايست به سايت اين مجتمع تحت عنوان استعالم ارزيابي كيفي مي

بر اساس راهنما و  و مستندات الزم نيز بايست به دقت تكميل و مدارك) ميمندرج در سامانه پيمانه(ارزيابي ساده هاي كليه فرم - ٢

  گردد. بارگذاري )(http://tender.spgc.irپيمانه به آدرس  در سامانه تا قبل از اتمام مهلت مقرر دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران 



مي بايست به  - مذكور با قيد شماره  و موضوع مناقصه مطابق فرمت مندرج در سامانه جهت شركت در مناقصه اعالم آمادگينامه  - ٣

 همراه ساير مدارك بارگذاري و اصل آن نيز تا مهلت مقرر تحويل مناقصه گزار گردد .

  بارگزاري نامه اعالم آمادگي در سامانه به منزله عدم ثبت نام در مناقصه مي باشد.عدم تذكر :

 الزامي است . معتبر و دارای اعتبار زمانی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گواهي نامه صالحيت ايمني بارگذاري - ٤

و داراي ظرفيت آزاد به ميزان  ز سازمان برنامه و بودجها ابنيه در رشته  و داراي اعتبار زماني  معتبر حيتالص نامهگواهي  بارگذاري - ٥

 الزامي است . برآورد

مذكور صالحيت  هاي جهت ارزيابي ساده بعنوان شروط الزام بوده و در صورت عدم ارائه گواهي فوق هاي : ارائه گواهي تذكر مهم

  مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت

 شناسه ملي و كد اقتصادي و همچنين  اساسنامه ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات ذاريبارگضمن دارا بودن شخصيت حقوقي ،  - ٦

  .الزاميست

ميبايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مطابق با اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات مدارك قبل از بارگذاري در سامانه كليه فرمها و  - ٧

 امضاء و مهر گردند.

ابت گرديد كه شركتهاي متقاضي از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ، تهديد، رشوه و نظاير آن چنانچه در حين فرايند ارزيابي  ث - ٨

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

 به عمل خواهد آمد .وت صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دع تاييدشركتهاي  از،  كيفي پس از مرحله ارزيابي - ٩

پس از پيشنهادات تحويل و بازگشايي مناقصه ,جلسه توجيهي پيش از ارائه پيشنهاد قيمت ,دريافت اسناد دقيق مراحل برنامه زماني   -١٠

 .ارسال خواهد شد. به صورت كتبي ارزيابي كيفي طي دعوتنامه به شركتهاي تاييد شده فرايند 

 ه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گون  -١١

شركتهاي متقاضي(مناقصه چنانچه سهامداران و اعضاء هيئت مديره لذا با عنايت به اينكه اين شركت جزء شركتهاي دولتي مي باشد  -١٢

باشند،  نمي  ١٣٣٧مشمول ممنوعيت هاي  قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي مصوب ديماه   كهگر) 

 توانند در اين مناقصه شركت نمايند .

مالي پيشنهاد قيمت مناقصه گران بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و فرآيند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت روش ارزيابي  -١٣

 متوسط مي باشد.ق طبق دستوالعمل فودر ضمن ميزان اهميت اين مناقصه خواهد بود . ٠٦/٠٧/٩٩مورخ  ٢/٢٠-٤٥٢به شماره 

  

  

 

 

 

 خدمات پيمانهاي پااليشگاه سوم 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



  

  

  

  

  

  

  

  


