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صنعتي و  هاي صنعتي و غير تنظيفات محوطه برداري، بهره انجام عملياتاقصه ندر نظر دارد م )SPGC( شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

صالحيت  تأييدرا پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و پااليشگاه دوم خود برداري، انجام آزمايشات، حمل و تخليه و تزريق مواد شيميايي  نمونه

در با مايل به شركت در مناقصه تصورت  در آيد مي عمله هاي متقاضي دعوت ب كليه شركت  از لذا پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.به  متقاضيان

نسبت به اعالم ، شرح ذيله ب و توضيحاتمجتمع   اين ۲۸/۰۶/۱۳۹۶مورخ   ۲۴/۰۰۱/۴۸۶گ شماره هيأت مديره  نظر گرفتن مفاد ابالغ مصوبه

  ر مناقصه اقدام نمايند.آمادگي و شركت د

هاي  ، مشمول محدوديت چه با برنده شدن در يكي از مناقصات ، چنان نمايند گراني كه در چند مناقصه مجتمع اعالم آمادگي مي قابل ذكر است مناقصه

شـنهاد  ه تسـليم نمـوده و پاكـات پي   قيمت خود را در چند مناقص صالحيت شده و پاكات پيشنهاد تأييدلو اينكه ، و گردند الذكر مصوبه فوق مندرج در

و يـا   گـران در سـاير مناقصـات اقـدام     گزار مجاز خواهد بود نسبت به ابطال و يا عودت پيشنهاد قيمت مناقصه ، مناقصه گشائي شده باشدقيمت باز

  .نمايند گونه اعتراضي را از خود سلب ميگران از اين بابت حق هر نمايد و مناقصههرگونه تصميم ديگري اتخاذ 

  موضوع مناقصه
برداري، انجام آزمايشات، حمل و تخليه و  صنعتي و نمونه هاي صنعتي و غير تنظيفات محوطه برداري، بهره انجام عمليات

  تزريق مواد شيميايي پااليشگاه دوم

  اي مرحله عمومي يك  نوع مناقصه    ۲۰۸۱/۹۹  شماره مناقصه

  ماه شمسي) ۲۴سال (دو  مدت انجام كار

  گردد ريال اعالم مي ۲۰۲/۵۱۲/۷۹۸/۲۳۲برآورد اوليه مناقصه مبلغ   تقريبي انجام كار مبلغ براورد

مبلغ تضمين شركت در فرايند 

  كار ارجاع
  (ريال ) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۶/۷

  ، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دومعسلويهاستان بوشهر،   محل اجرا

  ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ مورخ شنبهعصر روز  ۱۶حداكثر تا ساعت   رگذاري مدارك مهلت تسليم و با

  حداكثر امتياز هر معيار

 تجهيزاتيتوان -۴  امتياز ۲۵ي توان مال-۳  امتياز ۲۰ قبلي در كارهاي حسن سابقه-۲  امتياز ۳۵(سابقه اجرايي) تجربه-۱

   زامتيا HSE ۵-۶ز  امتيا ۵  فني و برنامه ريزيتوان -  ۵  متيازا ۱۰

  قانون برگزاري مناقصات) ۱۲آيين نامه اجرايي بند ج ماده  ۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷( مطابق مواد 

روش ارزيابي و محاسبه امتياز هر 

  معيار
  وزني ميباشد. ،روش ترجيحي

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

  ويل رزومهآدرس پستي محل تح
مديريت پااليشگاه ساختمان  پااليشگاه دوم، ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، انرژي پارس اقتصادي منطقه ويژه، عسلويه

   ها پيمان خدماتدفتر ، ۲۱۲شماره  اقتا  دوم،

  ۵داخلي  ۰۷۷۳۷۳۲۵۴۵۸فكس :                      ۰۷۷۳۱۳۱-۳۹۵۵و  ۳۹۵۱تلفن :  تلفن و فكس

  بانكي ن در مقابل ضمانتنامه معتبرپيما مبلغ اوليه درصد پنج%) ۵(ميزان پيش پرداخت به   رداخت ميزان پيش پ

  هيأت وزيران ۲۲/۰۹/۹۴هـ مورخ ۵۰۶۵۹/ت۱۲۳۴۰۲نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين  نوع اخذ تضمين پيش پرداخت
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  : ساير توضيحات مهم
وان عنه ب يت ايمني معتبر و دارای اعتبار زمانی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در رزومه ارسالي الزامي بوده وارائه گواهي نامه صالح -۱

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

، کار و رفاه اجتماعی الزامی است  از سازمان تعاون خدمات عموميای اعتبار زمانی در کد رشته نامه معتبر تاييد صالحيت دار ارائه گواهي -۲

 ،نامه آنان گذشته باشد سال از زمان تاريخ صدور گواهي هايي که بيش از يك باشد شركت ساله مي نامه ها سه باتوجه به اينكه برخی گواهي

نامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول  صورت اصل گواهي در غير اين باشند؛ موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاری می

  بندي مشاغل الزاميست. اجراي طرح طبقهباشد.  نمي

تصادی انرژی پارس مختص اين مناقصه تا موظف به ارائه تاييديه مديريت کار و اشتغال منطقه ويژه اقتاييد صالحيت شده گران  مناقصه -۳

ها گشايش نخواهد  در صورت عدم ارائه تاييديه مذکور پاکت پيشنهاد مالی آن. باشند تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پاکت ب می

  يافت.

تكميل و  TENDER.SPGC.IRنه بايست تا قبل از مهلت مقرر به صورت اينترنتي در ساما مي صالحيت اين مناقصههاي ارزيابي  كليه فرم -۴

 مدارك الزم بارگزاري گردند.

نامه درخواست  شركت در مناقصه با قيد گرديده و به انضمام بايست توسط شخص يا اشخاص مجاز مهر و امضاء  ها و اسناد مي كليه فرم -۵

(در صورت عدم ارائه گواهي مزبور،  .احبان امضاي مجاز واصل گرددموضوع مناقصه و گواهي امضاي محضري صاحب/ص شماره و

 گزار مختار به عدم تاييد اسناد ارزيابي كيفي به لحاظ شكلي خواهد بود) مناقصه

ت برابر نصاب معامال ۱۰نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، در قراردادهاي با مبلغ بيش از  آيين ۲در اجراي ماده  -۶

هاي مالي حسابرسي شده معتبر را به  متوسط، برنده مناقصه مكلف است همزمان با تحويل ضمانتنامه انجام تعهدات، تصوير مصدق صورت

به منزله  ،ييد آن در سامانه پرديسهاي مالي حسابرسي شده يا عدم تاْ گزار ارائه نمايد. بديهي است در صورت عدم ارائه صورت مناقصه

در  نامه شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكار برنده اقدام نمايد. ء قرارداد تلقي و كارفرما مجاز است نسبت به ضبط ضمانتامتناع از امضا

 هاي داراي فعاليت الزامي است. هاي مالي حسابرسي شده سال صورت عدم فعاليت شركت در سنوات اخير، ارائه آخرين صورت

نامه  آئين ۱۰ماده  ۵-۴قانون برگزاري مناقصات و تبصره ذيل جزء  ۲۰گران بر اساس بند ب ماده  روش ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت مناقصه -۷

 .رساني مناقصات خواهد بود سازي و اطالع نظام مستند

  و همچنين ارايه شناسه ملي و كد اقتصادي. سيس، آگهي آخرين تغييراتآگهي تاْ دارا بودن شخصيت حقوقي، ارائه اساسنامه، -۸

  شده ارسال گردد . صورت منظم و كالسه هك مي بايست بكليه مدار -۹

داده  ، ترتيب اثرخير و پس از مهلت مقرر واصل گردند و همچنين به درخواستهاي فاقد رزومه و مدارك تكميليبه مدارك و اسنادي كه با تأ -۱۰

  نخواهد شد.

تهديد، رشوه و نظاير آن براي  ،ي يا اطالعات خالف واقعمدارك جعلهاي متقاضي از  چه در حين فرايند ارزيابي ثابت گرديد كه شركت چنان -۱۱

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

  صالحيت شده جهت ادامه فرايند مناقصه دعوت خواهد شد. تأييد پس از مرحله ارزيابي، تنها از شركتهاي -۱۲

 تأييدهاي  در اسناد مناقصه تحويلي به شركت ،ساير اطالعات مربوطه و گشايش پاكات، اسناد پيشنهاد قيمتويل و دريافت برنامه زماني تح -۱۳

  ) درج خواهد شد.شده (پس از فرايند تعيين صالحيت صالحيت

  ارائه سوابق و مدارك هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. -۱۴

 گر) هاي متقاضي (مناقصه هيأت مديره شركت اعضاء چه سهامداران و چنان باشد، دولتي مي هاي شركت با عنايت به اينكه اين شركت جزء -۱۵

توانند در اين مناقصه  نمي باشند، ۱۳۳۷قراردادهاي دولتي مصوب ديماه  هاي قانون منع مداخله دولت درمعامالت و كه مشمول ممنوعيت

  شركت نمايند. 
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