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 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

گران (ارزيابي ساده)ارزيابي كيفي مناقصهراهنما و دستورالعمل   

 

  مع گاز پارس جنوبي شركت مجتپااليشگاه سوم 
  

   :گر مناقصهنام 

  (تجديد)٣٠٧٩/٩٩ : شماره مناقصه

  پااليشگاه سوم ١٢٩عمليات نصب سيني و ساپورت كابل هاي برق در واحد اجراي  : موضوع مناقصه

  

پيمانه مندرج در سايت اينترنتي  و  بارگذاري مستندات الزم، در سامانه مادگيآاعالم  ،ثبت ناممناقصه گر موظف است در مهلت مقرر نسبت به توجه: 

tender.spgc.ir  .اقدام نمايند  

ذكور بارگذاري اسناد استعالم و فرم خوداظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار بايد تكميل و به همراه نامه اعالم آمادگي در سامانه م

  گردد.
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   زارگمناقصهاطالعات 

  سوم مهندسي عمومي پااليشگاه  دستگاه نظارت   شركت مجتمع گاز پارس جنوبي سوم پااليشگاه  نام شركت
  پيمانها خدمات ،سومشگاه پاالي ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپارس،  انرژي اقتصادي ويژه منطقه عسلويه، بوشهر، استان :نشاني

  WWW.SPGC.IR   سايت مجتمع

 

 

ر گمناقصهاطالعات   
 نام شركت  نوع شركت  تاريخ تاسيس  

 محل ثبت   شماره ثبت   تاريخ آخرين تغييرات  

 شناسه ملي شركت   اقتصادي شركت كد   كدپستي شركت 

شركت فعاليتموضوع    

 نام و نام خانوادگي مديرعامل  كد ملي مديرعامل  شماره تلفن همراه  مدير عامل 

شماره تلفن همراه  رئيس هيئت  

 مديره

كد ملي رئيس هيئت  

 مديره

 نام و نام خانوادگي 

 رئيس هيئت مديره
 آدرس دقيق  

   EMAIL شركت 

ثابت شماره تلفن هاي    

 االختيارتلفن همراه نماينده تام 
(نمابر) فكسشماره    

 شماره حساب بانكي  حوزه مالياتي 
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 عمراني (مهندسي)  -٢

ريزي و نظارت راهبردي رييس آيا داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري از معاونت برنامه

  ؟باشيدجمهور مي

  خير        بلي 

  :ه:                          تاريخ اخذ گواهيناماستان محل اخذ گواهينامه

  :گواهينامه مدت اعتبار

  )پايه (رتبه  

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  رشته  رديف

       ساختمان و ابنيه ١

       آب ٢

       راه و ترابري ٣

       صنعت و معدن ٤

       نيرو (برق) ٥

       تأسيسات و تجهيزات ٦

       كاوشهاي زميني ٧

       ارتباطات ٨

       كشاورزي ٩

       مرمت آثار فرهنگي و تاريخي ١٠

       نفت و گاز ١١
 

 خدمات پشتيباني  -١

  نوع خدمات: 

  باشيد؟ آيا داراي گواهينامه تاييد صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي

  خير        بلي 

  :تاريخ اخذ گواهينامه          :             ذ گواهينامهاستان محل اخ

  :گواهينامه مدت اعتبار

  

 حمل و نقل  -١

 تعمير و نگهداري ساختمان و ماشين آالت  -٢

 امور آشپزخانه و رستوران  -٣

 ) رساني، تلفنچي، تنظيفات، امور آبدارخانه، پيشخدمتينظير نامهخدمات عمومي ( -٤

 نگهداري و خدمات فضاي سبز  -٥

 امور چاپ و تكثير  -٦

 برداري از تاسيسات و نظاير آنها امور بهره -٧

  



٤ 

 

  خدمات انفورماتيك -٣

  خير        بلي          ؟باشيدمي شوراي عالي انفورماتيك كشوراز  هاي انفورماتيكيشركتصالحيت  بندي و احرازآيا داراي گواهي رتبه

  :گواهينامه مدت اعتبار                           :اهينامه:                          تاريخ اخذ گواستان محل اخذ گواهينامه

  )پايه (رتبه  

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧  رشته  رديف

 Main Frame       افزار ارايه و پشتيباني سخت ١

 Main Frame        هاي غير توليد و ارايه رايانه ٢

         هاي جانبيتوليد و ارايه دستگاه ٣

         توليد و ارايه قطعات و ملزومات ٤

         افزارهاي سفارش مشتريتوليد و پشتيباني نرم ٥

         افزارهاي حامل محتواافزاري و نرمهاي نرمارايه و پشتيباني بسته ٦

         افزارهاي پايه، سيستم و ابزارهاارايه و پشتيباني نرم ٧

 Providers       رساني هاي اطالعخدمات شبكه ٨

         اي و مخابراتيهاي رايانهشبكه داده ٩

         امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات ١٠

         هاي انفورماتيكي، فناوري اطالعات و ارتباطاتمشاوره و نظارت بر اجراي طرح ١١

         پشتيبانيخدمات  ١٢

         آموزش و پژوهش ١٣

         هاي اتوماسيون صنعتيسيستم ١٤

           هاي ويژهسيستم ١٥



٥ 

 

 

  ها ساير گواهينامه -٥
   :گواهينامهنوع  -١

  ::                                                   پايهرشته

  :تاريخ اخذ گواهينامه                    :      هينامهاستان محل اخذ گوا

  :گواهينامه مدت اعتبار

   :گواهينامهنوع  -٢

  ::                                                   پايهرشته

  :تاريخ اخذ گواهينامه                    :      استان محل اخذ گواهينامه

  :گواهينامه مدت اعتبار

   :گواهينامهوع ن -٣

  ::                                                   پايهرشته

  :تاريخ اخذ گواهينامه                    :      استان محل اخذ گواهينامه

  :گواهينامه مدت اعتبار

 

 خدمات مشاوره  -٤

اهبردي ريزي و نظارت رآيا داراي گواهينامه صالحيت مشاوره از معاونت برنامه

  ؟باشيدجمهور ميرييس

  خير        بلي 

  رشته :                                              پايه :

  :تاريخ اخذ گواهينامه     :                 خذ گواهينامهاستان محل ا

  :گواهينامه مدت اعتبار
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

هشماره مناقص ٩٩/٣٠٧٩(تجديد)  

پااليشگاه سوم ١٢٩عمليات نصب سيني و ساپورت كابل هاي برق در واحد   موضوع مناقصه 

 نوع مناقصه عمومي  /   يك مرحله اي

ماه ٧  مدت اجراي پيمان 

ريال٧٤٥/١٢٨/٣٣٥/٢٥ انجام كار اوليه برآورد    

ر آيين نامه تضمين معامالت دولتي تضامين قابل قبول مطابق تضامين مذكور د / مي باشد  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٢٦٧/١ بمبلغ

 به شماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩ه  مورخ  ٩٤/٩/٢٢ مي باشد .

فرايند ارجاع ت در تضمين شرك و نوع  مبلغ

(ريال) كار  

ه  ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره  مطابق / مطابق  اسناد مناقصه درصد مبلغ پيمان ٢٥

  ٢٢/٩/٩٤مورخ  

پيش پرداخت (ريال ) نوع تضمين ميزان و  

 دستگاه نظارت واحد مهندسي عمومي 

منطقه ويژه  اقتصادي انرژي پارس ٢و١پااليشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي و سايت   محل اجراي موضوع مناقصه 

 نوع ارزيابي كيفي  ارزيابي ساده 

   از سازمان برنامه و بودجه برآورد مناقصه اسب با متنو داراي ظرفيت آزاد ابنيه  شتهتاييد صالحيت ر نامه  گواهي

گواهي نامه معتبر مورد نياز جهت ارزيابي 

مناقصه گران كيفي   
   نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعيگواهي

 گواهي بارگذاري ه و در صورت عدم از شروط الزام بود ساده فوق جهت ارزيابي هاي  گواهي ارائه تذكر مهم : 

صالحيت مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.در سامانه ,مذكور هاي   
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   مناقصه  برنامه زمانبندي تاريخ

مطابق آگهي روزنامه و سايت مجتمع 

 گاز پارس جنوبي
در سامانه  مدارك  بارگذاري اعالم آمادگي و ثبت نام ، مهلت  

تمام مهلت ثبت نام روز پس از ا١٤ ران گمناقصهو بررسي صالحيت ارزيابي كيفي    

ارزيابي كيفي  فرايند پس از اتمام  )توزيع اسناد مناقصه(دريافت اسناد مناقصه   جهت  ارسال دعوتنامه براي واجدين صالحيت    

 آخرين مهلت تحويل  پاكتهاي پيشنهاد قيمت  آگهي روزنامه/ دعوتنامه 

دعوتنامه  /آگهي روزنامه   تاريخ گشايش پاكتهاي پيشنهاد قيمت  
 

 

 

ران گمناقصهكيفي استعالم ارزيابي  محل و چگونگي بارگذاري  

مربوطه   مستنداتمدارك و و تكميل بايست مي(مندرج در سامانه )ارزيابي  بر اساس راهنما و دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران فرم هاي

پس از دريافت از همين سامانه تكميل و در  نيز  نامه اعالم آمادگيبارگذاري شده و   tender.spgc.irر در سامانه با رعايت مهلت مقرنيز 

پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل گردد. به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و 

  ده نخواهد نشد.دريافت گردد، ترتيب اثري دا

 خدماتدفتر ، عملياتساختمان ، سومپااليشگاه  ،مجتمع گاز پارس جنوبي ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،عسلويهاستان بوشهر،  : آدرس

  ٠٧٧-٣١٣١٥٧٠٥ :كسف          ٠٧٧-٣١٣١٥٠٦٥و  ٥٦٢٩ : تلفن          پيمانها

  

عدم تحويل نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه به مناقصه گزار در مهلت مقرر به منزله عدم ثبت نام و عدم شركت در مناقصه تذكر :

  توسط مناقصه گر تلقي مي گردد .  
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 دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه 
 

 شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ،ساده ارزيابی ناداس تکميل از قبل شود می درخواست محترم رانگمناقصه از

 :ندينما ليتکم را ارزيابي كيفي اسناد آن، در

  بارگذاري نمايند.در سامانه مناقصات  به شرح ذيلخود را  مداركحتمًا  بايستميران گمناقصه ،توسط كميته فني بازرگاني سادهلت ارزيابي منظور سهوه ب )١

  :اسناد و مدارك مور نيازفهرست 

  .با قيد موضوع و  شماره مناقصه شركت در مناقصه  اعالم آمادگي نامه   -١-١

  .كد اقتصادي ،شناسه ملي ،آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،آگهي تاسيس ،روزنامه رسمي ،مالياتي اظهارنامه ،اساسنامه  -١-٢

  .و ساير گواهينامه هاي مرتبطسازمان برنامه و بودجه /شوراي عالي انفورماتيك  / تعاون، كار و رفاه اجتماعياداره و تاييد صالحيت  الزم از مراجع ذيصالح (گواهينامه ها  -٣-١

در غير اينصورت  باشدمياعتبار  ول و دارايمرتبط با آنها  قابل قب اتو مستندارائه مدارك  اسناد و فرمهاي ارزيابي تنها با  درارائه شده  و اطالعات  اظهارات )٢

  ميباشد.ساقط اعتبار  مستندات  از درجه فاقد و اطالعات  اظهاراتهر گونه 

 اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات ي کهگونه ا به ،بودهساده  اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤول رگمناقصه) ٣

  .باشد کيفی ارزيابی الزامات کامل پاسخگویاسناد مرتبط با آنها،  و مدارک

ر گمناقصـهر موثر بوده و ممكن است نهايتًا  به عدم صـالحيت گمناقصه سادهبه طور مستقيم در روند ارزيابي  مناقصه اسناد بارگذاري عدم يامدارک  نقص) ٤

درج  يـا اطالعـات کامـل درج عـدم الزم  يـا ر به دليل نقص يا فقدان مـداركگمناقصهم صالحيت قبال عد در وليتیومس زارگمناقصه هرحال در .منجر گردد

  .داشت نخواهد مبهم و متناقض اطالعات

کتبی با  بصورت ،و مدارك  بايد تا قبل از اتمام مهلت تحويل اسناد ،در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آنها )رانگمناقصهمتقاضيان ( )٥

  .مكاتبه و مدارك تكميلي را ارائه نمايند زارگمناقصه

بالفاصله و در اسـرع وقـت و ر موظف است كه گمناقصه ،ر داشته باشدگمناقصهنياز به بررسي بيشتر مدارك ارسالي زار در فرايند ارزيابي گمناقصهچنانچه  )٦

  .نمايد  اقدامزار گمناقصهبه (كپي يا اصل)  اسناد نسبت به ارسال و تكميل  زارگمناقصهبنابر درخواست 

در  بايسـتمير گمناقصه ،ايجاد گردد شده ارائه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری رانگمناقصه ارزيابی طي مراحل در چنانچه )٧

  زار خواهد بود.گمناقصهبر عهده وليت عواقب بعدي غير اينصورت مسئدر  .ندبرسا زارگمناقصه اطالع بهموضوع را كتبًا  اسرع وقت



٩ 

 

 ،هر گونه اسناد و مدارك غير مرتبط با فرمهاي ارزيابي از بارگذاري بايستمير گمناقصه ،صحيح اسناد مرتبط با فرمهاي ارزيابي با توجه به اهميت بارگذاري)٨

  .خودداري نماييدجدًا  ناقص و ناخوانا ،غير معتبر

  .باشدميمدارك فاقد اعتبار غيراينصورت اسنادو.درباشدميممنوع واستفاده ازاسنادسايرشركتهابوده رگمناقصهنام شركت  به بايستميدارك تمامي اسناد وم)٩

مـادگي اعـالم آ و بـه همـراه نامـهمندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات مهر و امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز  بايستمياسناد ارزيابي تمام صفحات  ) ١٠

  .گرددبارگذاري 

  .زار ايجاد نخواهد كردگمناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي هيچگونه مربوطه مدارك و هاي ارزيابي فرم و بارگذاري ارائه ،تکميل )١١

  د.نباشاز لحاظ زماني معتبر  صادره شده  از مراجع ذيصالح  تاييد صالحيتهاي گواهينامه  )١٢

   .مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشدموضوع  )١٣

 مشـخص هرگـاه .باشـد می رانگمناقصه شده برعهده ارائه مدارک و مستندات وساده  ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت مسؤوليت )١٤

 زارگمناقصهاست،  شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه رزاگمناقصهبه  واقع خالف اطالعات يا جعلی مدارک که شود

 محروم)  ١٢  ماده  ج بند اجرايی نامه آيين ٩ مادهمطابق بند ت (کيفی ابی يارز فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب رگمناقصه آنکه ضمن تا بود خواهد مجاز

  .رساند انجام به مناقصات برگزاری قانون ١٢بند  وفق نيز را قانونی اقدامات نمايد،می

 يـا و باشـدميو فاقـد اعتبـار الزم  ابطـال رانگمناقصه تيصالح صيتشخ گواهیمشخص گردد كه   ،رانگمناقصه فیيک ابیيارز نيح در که صورتی در )١٥

 احـراز صـورت در نيهمچن گردد؛ واصل نفت صنعت رمجموعهيز شرکتهای از کیي اي و دهنده تياه صالحيس ستيل در رگمناقصه نام درج بر مبنی اطالعاتی

 معـامالت در مداخلـه تيـممنوع اثبـات اي و مناقصات برگزاری قانون  ١بند  موضوع های دستگاه از کیي در )دي خلع( ای حرفه تيصالح سوء سابقه هرگونه

  .دينما محروم فیيک ابیيارز نديفرآ ادامه زا را رگمناقصه تا بود خواهد مجاز زارگمناقصه دولتی،

نسبت به ارسال  قرارداد مشاركت مدني تاييد شده در دفاتر اسناد رسمي  في مابين با قيـد تـاريخ و مـدت  بايستمي )) شركتهاي مشاركتي (كنسرسيوم١٦ 

 .مشاركت  به همراه سايراسناد  اقدام نمايند

بنحوي ارسال گردد كه تا قبل  بايستمي نامه اعالم آمادگيبوده و  آگهي مناقصه در سايت مجتمعريخ ذكر شده در اسناد همان مهلت و تا بارگذاريمهلت  )١٧

   .دتحويل شده باش پيمانها خدماتدفتر از اتمام زمان مقرر به 

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

الحيت مناقصه گر مورد تاييد يا مراجع قانوني در دو سال منتهي به تاريخ مناقصه، ص رت وجود دو اخطار مستند به مكاتبات شركت ها)در صو١٨

نخواهدگرفت.قرار
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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  

مجتمع مندرج در سامانه پيمانه  ساده كه كليه فرمهاي ارزيابي, انضمن مطالعه راهما و دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گر نمايدبدينوسيله اين شركت رسمًا اعالم مي

و مدارک پيوست آن  سند. ضمنًا اين شركت اطالعات مندرج در اين بارگذاري نموده است مذكوردر سامانه را الزم  مدارك و مستنداتو  تكميلرا متناسب با موضوع مناقصه 

عدم به داليلي نظير زار را گمناقصهتوسط  اتب قانوني ناشي از آن و همچنين مسئوليت عدم ارزيابي و محاسبه امتيازاظهارات خالف واقع و عواق  را تأييد و مسئوليت

  .نمايدالزم را  تقبل مي و مدارك  ناقص اسناد بارگذاري يا  بارگذاري

  

   : نام شركت

  : نام و نام خانوادگي

  : پست سازماني /سمت

   : شماره كد ملي

        : مهر و امضاء                                                                                                                   :تاريخ  

  


