شركت ملي گاز ايران
شركـت پااليـش گـاز فجـر جـم ( سهامي خاص)
آگهــي فراخوان ارزيابي كيفي
شرکت پاالیش گاز فجر جم در نظر دارد وفق قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383و آئین نامه اجرائی بند"ج" ماده  12قانون برگزاری مناقصات ،برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخااب پیاانااار صیصاجه ج ات "
خدمات تعمير  ،نگهداري  ،و راهبري خودروها و ماشين آالت سبك  ،سنگين و ساختماني پااليشگاه و اماكن تابعه " را از طریق فراخوان به ارزيابي كيفي و به صورت يك مرحله اي انجام دهاد ذا ا
از کلیه متقاضیان صیصجه و اشخاص حقوقی داخلی که دارای توان فنی و اجرائی ج ت انجام خدمات مربوطه می باشند و تاایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عال می آیاد ج ات دریافات اداناد مناقصاه باا
مراجعه به دامانه تدارکات اذاترونیای دوذت (دتاد) به نشانی  www.setadiran.irاقدام ناایند خاطرنشان می نااید این فراخوان هیچ گونه تع دی برای کارفرما ج ت دعوت به مناقصاه شارکت ای دریافات کنناده اداناد
مناقصه ایجاد نناوده و تن ا شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در ادناد بوده با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت

مهلت دريافت كاربرگهاي
استعالم ارزيابي كيفي

خدددمات تعميددر  ،نگهددداري  ،و راهبددري خودروهددا و
ماشين آالت سدبك  ،سدنگين و سداختماني پااليشدگاه و
اماكن تابعه

2001092273000015

مهلت زماني بارگذاري
كاربرگهاي استعالم ارزيابي
كيفي

تا ساعت19:00روز

تا ساعت19:00روز

پنجشنبه مورخ

پنجشنبه مورخ

1401/02/29

1401/03/12

7.700.000.000/-

الف  :شرايط متقاضي
1

داشتن توانائي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ  7.700.000.000/-ریال وفق آیین نامه تضمین در معامالت دولتي موضوع تصویب نامه شماره /123402ت/ه50659مورخ

 1394/09/22هیات محترم وزیران .تضمین ارایه شده مي بایست برای مدت 3ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تجدید باشد.
2

ارائه گواهی تایید صجحیت پیاانااری و تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتااعی یا گواهی صجحیت از دازمان ای مربوطه

ب  :مدارک مورد نياز
 تصویر ادادنامه به هاراه آگ ی آخرین تغییرات و گواهی تایید صجحیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتااعی در کد مربوطه
 رزومه کامل از دوابق کار انجام شده ،رضایت نامه ها و مستندات مربوط به توان ماذی
از پیاانااااران واجااد شاارایط کااه آمااادگی و توانااایی ارائااه خاادمات فااو را دارنااد دعااوت ماای شااود حااد اک اار تااا م لاات مشااخص شااده فااو  ،بااا مراجعااه بااه دااامانه تاادارکات اذاترونیااای دوذاات ( دااتاد ) بااه آدر
 WWW.SETADIRAN.IRدرخوادت کتبی خود ج ت شرکت در مناقصه هاراه با گواهي تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران ،گواهي تاييد صالحيت از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتااعی در کد مربوطه ،آگ ی آخرین
تغییرات شرکت ،فرم های ارزیابی کیفی و رزومه کاری خود را بارگ اری ناایند بدی ی ادت ارائه مدارك هیچ گونه حقی برای متقاضان ج ت دریافت ادناد مناقصه ایجاد نخواهد کارد ضاانات تلفان شاااره -31682036
077و  077-31682034آماده پادخگویی به دئواالت خواهد بود .
ج  :معيارهاي اررزيابي كيفي
ارزیابیکیفی مناقصه وفق آیین نامهاجرایی بندج ماده 12قانون برگزاری مناقصات و به روش وزنی وفق شرایط صیل انجام خواهد شد.
رديف

معيار

1

مستندات
اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه /غير مشابه انجام شده در رشته و زمينه موضوع مناقصه در پنج سال گذشته
كيفيت كار ،كفايت كادر فني و زمان بندي اجراي پروژه در كارهاي قبلي حداكثر پنج سال گذشته /رضايت نامه و تشويق نامه

2

مدارك پرداختهاي مالياتي يا حق بيمه در پنج سال گذشته يا تأييديه اعتبار از سوي بانكهاي معتبر يا ميزان دارائي ثابت

3

وزن
%40
%20
%20

4

اطالعات و مدارك مربوط به كفايت كاركنان كليدي و توان برنامه ريزي و كنترل پروژه

%5

5

اطالعات و مدارك مربوط به تعداد و نوع مالكيت ماشين آالت و ابزارآالت مورد نياز درزمينه موضوع فوق

%5

ارايه گواهينامه /گواهينامه هاي معتبر

%10

6

HSE

*حداقل نصاب الزم جهت دريافت اسناد مناقصه  60امتياز خواهد بود.
د :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

-

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

-

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

-

محل اجراي پروژه :شركت پااليش گاز فجر جم

-

مدت زمان اجراي پروژه :يكسال شمسي از تاريخ ابالغ بكار .

-

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

