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 ذيصالال ج جهت " خدمات عمومي  ،اداري و پشــبينا ي مجبمم مو ـ و ي پار

" را از طريق فراخوان به ارزيابي كيفي و به صالالورت يك مرحله اي انجام دهد .لذا از كلیه متقاضالالیان

ذيصالال ج و اشالالخاص یقوقي داخلي كه دارای وان فني و اجرائي جهت انجام خدمات مربوطه مي باشالالند و مايب به شالالركت در مناقصالاله مزبور را دارند د وت به مب مي آيد جهت دريافت اسالالناد
مناقصالاله با مراج ه به سالالامانه داركات الکترونیکي دولت (سالالتاد) به ن الالاني  www.setadiran.irاقدام نمايند .خاطرن الالان مي نمايد اين فراخوان هیگ گونه هدی برای كارفرما جهت د وت به
مناقصه شركتهای دريافت كننده اسناد مناقصه ايجاد ننموده و نها شركت هايي كه دارای شرايط مندرج در اسناد بوده با

خیص كارفرما به مریله ب دی مناقصه راه خواهند يافت.

الف  :شرايط مبقاضي

1

شماره
مناقصه

شماره فراخوان مناقصه

400/23

2000092273000053

عنوان و مشخصات كلي پروژه

خدمات عمومي  ،اداري و پشبينا ي
مجبمم مو و ي پار

مهلت دريافت كاربرگهاي
اسبعالم ارزيابي كيفي

مهلت زما ي بارگذاري
كاربرگهاي اسبعالم ارزيابي
كيفي

تا ساعت19:00روز

تا ساعت 19:00روز

پنجشننه مورخ

پنجشننه مورخ

1400/09/04

1400/09/18

حدود منلغ تضمين شركت
در فرايند ارجاع كار (ريال )

16.130.000.000/-

داشتن وانائي ارائه ضمانت نامه بانکي شركت در مناقصه به مبلغ  16.130.000.000/-ريال وفق آيین نامه ضمین در م ام ت دولتي موضوع صويب نامه شماره /123402ت/ه50659مورخ  1394/09/22هیات محترم وزيران  .ضمین ارايه شده مي

بايست برای مدت 3ماه از اريخ آخرين مهلت قبول پی نهادات م تبر و قابب جديد باشد.
2

ارائه گواهي ايید ص ییت پیمانکاری و ايید ص ییت ايمني پیمانکاران از اداره اون ،كار و رفاه اجتما ي يا گواهي ص ییت از سازمانهای مربوطه

ب  :مدارک مورد ياز


صوير اساسنامه به همراه آگهي آخرين غییرات و گواهي ايید ص ییت از اداره اون ،كار و رفاه اجتما ي در كد مربوطه



رزومه كامب از سوابق كار انجام شده ،رضايت نامه ها و مستندات مربوط به وان مالي

از پیمانکاران واجد شالالرايط كه آمادگي و وانايي ارائه خدمات فور را دارند د وت مي شالالود ید اكار ا مهلت م الالخص شالالده فور  ،با مراج ه به سالالامانه داركات الکترونیکي دولت ( سالالتاد ) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRدرخواسالالت كتبي خود جهت
شركت در مناق صه همراه با گواهي ايید ص ییت ايمني پیمانکاران ،گواهي ايید ص ییت از اداره اون  ،كار و رفاه اجتما ي در كد مربوطه ،آگهي آخرين غییرات شركت ،فرم های ارزيابي كیفي و رزومه كاری خود را بارگذاری نمايند  .بديهي ا ست ارائه
مدارك هیگ گونه یقي برای متقاضان جهت دريافت اسناد مناقصه ايجاد نخواهد كرد .ضمناً لفن 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 ذيب انجام خواهد شد.

رديف
1
2
3
4

معيار
تجربه و دا ش
ارزيابي مشبريان

موبندات

وزن

اطالعات مربوط به تعداد و وع كارهاي مشابه /غير مشابه ا جام شده در رشبه و زمينه موضوع مناقصه در پنج سال گذشبه

%40

كيفيت كار ،كفايت كادر فني و زمان بندي اجراي پروژه در كارهاي قنلي حداكثر پنج سال گذشبه /رضايت امه و تشويق امه

قنلي  /حون سابقه
توان مالي
توان فني و بر امه

مدارک پرداخبهاي مالياتي يا حق بيمه در پنج سال گذشبه يا تأييديه اعبنار از سوي با هاي معبنر يا ميزان دارائي ثابت
اطالعات و مدارک مربوط به كفايت كاركنان كليدي و توان بر امه ريزي و كنبرل پروژه

ريزي

5

توان تجهيزاتي

6

اسبا داردهاي HSE

اطالعات و مدارک مربوط به تعداد و وع مال يت ماشين آالت و ابزارآالت مورد ياز درزمينه موضوع فوق
ارايه گواهينامه /گواهينامه هاي معبنر

%20
%20
5%
5%
%10

*حداقل صاب الزم جهت دريافت اسناد مناقصه  60امبياز خواهد بود.
ج :ساير مشخصات
-

ام كارفرما:شركت پااليش گاز فجرجم

-

شا ي كارفرما :استان بوشهر –شهرستان جم -شركت پااليش گاز فجر جم كد پستي  7556154864لفن 077-31682036

-

تامين مالي :از محب منابع داخلي شركت

-

روش انجام مناقصه از ییث مرایب :به صورت يک مریله ايي

-

روش انجام مناقصه از ییث روش د وت به مناقصه  :ارزيابي كیفي

-

محل اجراي پروژه :مجتمع مسکوني پارس جم واقع در شهرستان جم

-

مدت زمان اجراي پروژه :يکسال شمسي از اريخ اب غ بکار .

-

زمان دريافت اسناد /زمان و محل دريافت /تحويل اسناد/زمان بازگشايي پيشنهادات  ......وفق بر امه زما نندي اعالم شده ساما ه تداركات ال برو ي ي دولت ( ساما ه سباد )
به آدر

WWW.SETADIRAN.IR

روابط عمومي

