شركت ملي گاز ايران
شركـت پااليـش گـاز فجـر جـم ( سهامي خاص)
آگهــي فراخوان ارزيابي كيفي
شركت پااليش گاز فجر جم در نظر دارد وفق قانون برگزاری مناق صات م صوب  1383و آئین نامه اجرائي بند"ج" ماده  12قانون برگزاری مناق صات ،برگزاری فرآيند ارجاع كار و انتخاب
پیمانکار ذي صالح جهت " احداث ت صفيه خانه پ ساب صنعتي پاالي شگاه به ميزان  150متر مكعب در روز " را از طريق فراخوان به ارزيابي كيفي و به صورت دو مرحله اي انجام دهد .لذا از
كلیه متقا ضیان ذي صالح و ا شخاص حقوقي داخلي كه دارای توان فني و اجرائي جهت انجام خدمات مربوطه مي با شند و تمايل به شركت در مناق صه مزبور را دارند دعوت به عمل مي آيد جهت
دريافت ا سناد مناق صه با مراجعه به سامانه تداركات الکترونیکي دولت ( ستاد) به ن شاني  www.setadiran.irاقدام نمايند .خاطرن شان مي نمايد اين فراخوان هیچ گونه تعهدی برای كارفرما جهت
دعوت به مناق صه شركتهای دريافت كننده ا سناد مناق صه ايجاد ننموده و تنها شركت هايي كه دارای شرايط مندرج در ا سناد بوده و حائز حداقل امتیاز الزم (ارزيابي كیفي ) شوند با ت شخیص
كارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند يافت.

شماره
مناقصه

عنوان و مشخصات كلي پروژه

شماره فراخوان مناقصه

احـــداث تصـــفيه خانـــه پســـاب
400/27

2000092273000066

صــنعتي پااليشــگاه بــه ميــزان 150
متر مكعب در روز

مهلت دريافت كاربرگهاي
استعالم ارزيابي كيفي

مهلت زماني بارگذاري
كاربرگهاي استعالم ارزيابي
كيفي

تا ساعت19:00روز شنبه

تا ساعت19:00روز شنبه

مورخ 1400/09/27

مورخ 1400/10/11

حدود مبلغ تضمين شركت
در فرايند ارجاع كار (ريال )

4.850.000.000

الف  :شرايط متقاضي
 1داشتن توانائي ارائه ضمانت نامه بانکي شركت در مناقصه به مبلغ  4.850.000.000/-ريال وفق آيین نامه تضمین در معامالت دولتي موضوع تصويب نامه شماره
/123402ت/ه50659مورخ  1394/09/22هیات محترم وزيران .تضمین ارايه شده مي بايست برای مدت 3ماه از تاريخ آخرين مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تجديد باشد .
2

ارائه گواهي تايید صالحیت از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در كد مربوطه و همچنین گواهي تائید صالحیت ايمني پیمانکاران از اداره كار و امور اجتماعي .

ب  :مدارک مورد نياز
 تصوير اساسنامه به همراه آگهي آخرين تغییرات و گواهي تايید صالحیت از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در كد مربوطه
 رزومه كامل از سوابق كار انجام شده ،رضايت نامه ها و مستندات مربوط به توان مالي
از پیمانکاران واجد شرايط كه آمادگي و توانايي ارائه خدمات فوق را دارند دعوت مي شود حد اكثر تا مهلت مشخص شده فوق  ،با مراجعه به سامانه تداركات الکترونیکي دولت ( ستاد ) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRدرخوا ست كتبي خود جهت شركت در مناق صه همراه با گواهي تايید صالحیت ايمني پیمانکاران ،گواهي تايید صالحیت از اداره تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي در كد
مربوطه ،آگهي آخرين تغییرات شركت ،فرم های ارزيابي كیفي و رزومه كاری خود را بارگذاری نمايند  .بديهي است ارائه مدارك هیچ گونه حقي برای متقاضان جهت دريافت اسناد مناقصه ايجاد
نخواهد كرد .ضمناً تلفن شماره 077-31682036و  077-31682034آماده پاسخگويي به سئواالت خواهد بود .
ج  :معيارهاي اررزيابي كيفي
ارزيابيكیفي مناقصه وفق آيین نامهاجرايي بندج ماده 12قانون برگزاری مناقصات و به روش وزني وفق شرايط ذيل انجام خواهد شد.

رديف
1

معیار
تجربه و دانش
ارزيابي مشتريان قبلي  /حسن
سابقه
توان مالي
استانداردهای HSE

2
3
4

وزن

مستندات
اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهای مشااابه /ریر مشااابه انجام شااده در رشااته و زمینه موضااوع مناقصااه در پن سااال
گذشته
كیفیت كار،كفايت كادر فني و زمان بندی اجرای پروژه در كارهای قبلي حداكثر پن سال گذشته /رضايت نامه و تشويق نامه
مدارك پرداختهای مالیاتي يا حق بیمه در پن سال گذشته يا تأيیديه اعتبار از سوی بانکهای معتبر يا میزان دارائي ثابت
ارايه گواهینامه  /گواهینامه معتبر

%40
%25
%25
%10

*حداقل نصاب الزم جهت دريافت اسناد مناقصه  50امتياز خواهد بود.
ج :ساير مشخصات
-

نام كارفرما:شركت پااليش گاز فجرجم

-

نشاني كارفرما :استان بوشهر –شهرستان جم -شركت پااليش گاز فجر جم كد پستي  7556154864تلفن 077-31682036

-

تامين مالي :از محل منابع داخلي شركت

-

مبلغ تامين اعتبار  97.000.000.000/- :ريال

-

روش انجام مناقصه از حیث مراحل :به صورت دو مرحله ايي

-

روش انجام مناقصه از حیث روش دعوت به مناقصه :فراخوان به ارزيابي كیفي

-

محل اجراي پروژه :شركت پااليش گاز فجر جم و امکان تابعه .

-

مدت زمان اجراي پروژه  14 :ماه از تاريخ ابالغ بکار .

-

زمان دريافت اسناد /زمان و محل دريافت /تحويل اسناد/زمان بازگشايي پيشنهادات  :وفق برنامه زمانبندي اعالم شده سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( سامانه ستاد ) به
آدرس WWW.SETADIRAN.IR

روابط عمومي

