
 3078/99شماره عمومي مناقصه فراخوان آگهي 

 

SPGC

tender.spgc.ir

 

ان پااليشگاه سوم،توزيع،سرو غذا و اداره رستوریبسته بند،تهيه و طبخ موضوع مناقصه  

 3078/99 شماره مناقصه

 مرحله اييك  عمومي / نوع مناقصه 

 شمسي يكسال مدت انجام كار

 ريال   835/078/977/184  )ريال (خدمات مبلغ براورد  انجام 

در فرايند شركت تضمين  نوع/مبلغ

 )ريال (  ارجاع كار 

 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402فق آئين نامه تضمين شماره تضامين قابل قبول و يكي از بصورت ريال000/000/400/6

 هيات وزيران .

 پيش پرداخت و نوع تضمين ميزان 
هـ مورخ 50659ت/123402تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين شماره  يكي از بصورت درصد مبلغ اوليه پيمان/10

 هيات وزيران . 22/09/94

 منطقه ويژه  اقتصادي انرژي پارس 2و1و سايت مجتمع گاز پارس جنوبي گاه سوم پااليش ی موضوع مناقصه محل اجرا

ثبت نام،تكميل فرم های ارزيابي مهلت 

 و بارگذاری مدارك در سامانه
 4/11/99مورخ  شنبه روز 16ساعت حداكثر تا 

 حداكثر امتياز هر معيار

توان  – 4   امتياز  20توان مالي  - 3   متيازا  04 حسن سابقه قبلي -2   امتياز 30 )سابقه اجرايي(تجربه -1

 امتياز 5(  HSEايمني) -5   امتياز  3ريزي توان فني برنامه -5  امتياز 2تجهيزاتي 

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

 ميباشد.( شصت) 60ت دعوت به مناقصه حداقل امتياز قابل قبول جه حداقل امتياز قابل قبول  

 خدمات پيمانها   – پااليشگاه سومعسلويه  منطقه ويژه انرژي پارس شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  مناقصه گزار  آدرس 

 07731315705فاكس :                                                     0773131 5629تلفن :  تلفن و فاكس

  آقاي فتحيان 07731315065 پاسخگوئي به سئواالت انكارشناس
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 گواهينامه تأييد صالحيت ايمني -

 

 الزامي است. رشته )كد( امور آشپزخانه و رستوران و داراي اعتبار زماني از اداره كل كار و امور اجتماعي در   اري گواهي تاييد صالحيت معتبربارگذ -5

ورت تاييد صالحيت در صمناقصه گران ، كليه (واقع در عسلويه )پارس   انرژي منطقه ويژه اقتصادي اشتغال خدماتتاييديه مديريت كار وبا توجه به لزوم اخذ  -6

مناقصه ميباشد.  برای اين مناقصه تا تاريخ  سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت اختصاصًااخذ و ارائه تاييديه مذكور  موظف به  ارزيابي كيفي و دريافت دعوتنامه، پس از مرحله

در كميسيون مناقصات ه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر بديهي است در صورت عدم ارائقراردهند ، "ب"گران مي بايست اصل تاييديه مذكور را در پاكت 

 .گشايش نخواهد يافت 

- 

- 

 

- 

- 

- 

-  

- 

 

- 

 

 برنده مناقصه الزاميست . توسطاجراي طرح طبقه بندي مشاغل  -15

 همچنين شركت برنده مي بايست قبل از انعقاد قرارداد مدارك ذيل را به كارفرما ارائه نمايد :

  ت از اداره تعاون ، كار و رفاه امور اجتماعي استان بوشهر در صورتي كه گواهي مذكور را قبال از اداره ساير استانها اخذ نموده باشد .گواهي تعيين صالحي  -2

   ده برابر نصاب معامالت گران مكلفند جهت انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، مناقصهآيين 2استناد ماده به  -2

هاي مالي حسابرسي شده داشته باشند و يک نسخه تاييد شده آن را به هنگام انعقاد قرارداد به كارفرما ارائه نمايند صورت 83بزرگ موضوع قانون مناقصات مصوب 

به منزله امتناع از امضاء قرارداد تلقي و كارفرما مجاز است هاي مالي حسابرسي شده يا عدم تاييد آن در سامانه پرديس بديهي است در صورت عدم ارائه صورت

 نامه شركت در فرايند ارجاع كار پيمانكار برنده اقدام نمايد.نسبت به ضبط ضمانت

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


