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فزآينذ صذور مجوس احذاث و تهزه تزداري اس جايگاه هاي عزضه تنشين و نفتگاس
الف :مذارك السم جهت پذيزش متقاضي احذاث جايگاه عزضه تنشين و نفتگاس توسط ضزكت صاحة نطان ( تزنذ )
 -1دسخَاست متثي هتقاضي تا رمش هطخػات جاًوائي احذاث ماهل صهيي پيطٌْادي
 -2تػَيش تشاتش اغل سٌذ هالنيت سسوي صهيي يا قشاسداد ٍاگزاسي تٌظيوي هشاجغ ٍ ًْادّاي ريرشت ٍ يرا اسرٌاد سسروي مرِ هتقروي حرد اسرت ادُ ٍ
تْشُتشداسي اص هحل پيطٌْادي هي تاضذ.
 -3مشٍمي ماهل صهيي پيطٌْادي هحل احذاث ّوشاُ تا هطخػات جغشافيائي (  ) UTMمِ تِ تأييذ هٌْذس ًاظش ساصهاى ًظام هٌْذسي سسيذُ تاضذ.
 -4تػَيش تشاتش اغل ضٌاسٌاهِ ٍ ماست هلي ٍ ماست پاياى خذهت يا هؼافيت دائن
 -5اسائِ ضص قطؼِ ػنس 3 × 4
 -6تاصديذ ٍ تشسسي صهيي پيطٌْادي ( تَس

ماسضٌاساى ضشمت غاحة ًطاى ) ٍ تنويل فشم ضواسُ يل جاًوايي احذاث

 -7اسائِ تأييذ اٍليِ اداسُ مل ساّذاسي ٍ حول ٍ ًقل جادُ اي تشاي هتقاضياى احذاث دس خاسج اص هحذٍدُ خذهات ضْش

توضيح :تشسسي هطالؼِ اقتػادي ٍ ضشٍست ػولياتي دس حيطِ ٍظايف ضشمت غاحة ًطاى هي تاضذ.

ب :معزفي متقاضي اس ضزكت صاحة نطان ( تزنذ ) ته ضزكت ملي پخص منطقه فارس
 -1اسائِ هذاسك هٌذسج دس تٌذ الف سديف ّاي  1تا  7فَق الزمش جْت تأييذ جاًوايي ً ،ياصسٌجي هحل احذاث ٍ سػايت سقف اًحػاس

ج :تزرسي تقاضا توسط ضزكت ملي پخص منطقه فارس
ً -1ياصسٌجي هحل احذاث ٍ تائيذ جاًوايي احذاث جايگاُ ٍ اسصياتي سيسل ٍ هَقؼيت هناًي دس ساتطِ تا خطشات احتوالي
 -2طشح دس مويتِ هجاسي ػشضِ سَخت
 -3استؼالم غالحيت هتقاضي اص هشاجغ ريػالح استاًي
 -4پاسخ دس خػَظ تأييذ يا ػذم تأييذ تِ ضشمت غاحة ًطاى

د :اخذ استعالم مزتوط ته ساخت و ساس اس كليه ادارات ،ارگانها و ساسمانها توسط ضزكت صاحة نطان ( تزنذ )
 -1گَاّي ػذم اػتياد تِ هَاد هخذس
 -2گَاّي ػذم سَء پيطيٌِ مي شي
 -3اخز استؼالم اص اداسُ مل ساُ ٍ ضْشساصي استاى دس خػَظ تؼييي هحل هَسد تقاضا اص ًظش هحذٍدُ خذهات ضْشي ٍ حشين ضْش
 -4اخز استؼالم اص تٌياد هسني اًقالب اسالهي دس خػَظ تؼييي هحل هَسد تقاضا اص ًظش استقشاس دس طشح ّادي سٍستا
 -5اخز استؼالم اص ضْشداسي ( صهيي ّاي ٍاقغ دس هحذٍدُ خذهات ضْشي ) ،تخطذاسي ( صهيي ّاي ٍاقغ دس طشح ّادي سٍستاّا ) ،ضَساي ّواٌّگي تشافيرل اسرتاًذاسي
فاسس ،اداسُ مل ح اظت هحي صيست ،ضشمت تَصيغ ًيشٍي تشق ،ضشمت آت ا  ،ضشمت آب هٌطقِ اي ،ضشمت هخاتشات ،اداسُ تؼاٍى ،ماس ٍ سفاُ اجتواػي تِ استٌاد هرادُ 87
قاًَى ماس جوَْسي اسالهي

 -6اخز هَافقت اغَلي غادسُ اص اداسُ مل ساّذاسي ٍ حول ٍ ًقل جادُ اي تشاي صهيي ّاي خاسج اص هحذٍدُ خذهات ضْشي ٍ طشح ّادي سٍستا
 -7هجَص تغييش ماستشي تشاي صهيي ّايي مِ داساي ماستشي خذهاتي ٍ تأسيسات ضْشي ًوي تاضٌذ.
 -8تؼْذ ًاهِ هحقشي هثٌي تش تَجيِ اقتػادي طشح احذاث جايگاُ
ً -9قطِ ّاي اجشايي طشاحي ضذُ تَس هطاٍسيي هتخػع ٍ اخز تائيذيِ ساصهاى ًظام هٌْذسي ساختواى ٍ تاييذ ٍ هوَْس تِ هْش ضشمت غاحة ًطاى
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ه) ضزايط احذاث جايگاه
 -1اسائِ اغل مليِ هذاسك ٍ پاسخ استؼالم ّاي تأييذ ضذُ ساصهاى ّاي ريشت هٌذسج دس تٌذ ( د) سديف ّاي  1تا  9تَس ضشمت غاحة ًطاى تِ ضشمت
هلي پخص
 -2هؼشفي هٌْذس ًاظش اص سَي ساصهاى ًظام هٌْذسي ساختواى
 -3تشسسي ًقطِ ّاي اجشايي ٍ تأييذ ًْايي تَس ٍاحذّاي ريشت دس ضشمت هلي پخص( ٍاحذّاي خذهات فٌي هٌْذسي ٍ HSE ،ساهاًِ َّضوٌذ سَخت)

ٍ -4اسيض ٍديؼِ حسي اًجام ماس تِ هثلغ پانصذ ميليون ريال تَس هتقاضي تِ حساب ضواسُ  92000501/87تا ضٌاسِ پشداخت ً 3720275ضد تاًل هلت
تٌام ضشمت هلي پخص فشآٍسدُ ّاي ً تي
 -5غذٍس هَافقت ًاهِ احذاث تِ هذت يكسال ترِ ًرام هتقاضري تحرت پَضرص ضرشمت غراحة ًطراى تَسر ضرشمت هلري پخرص فرشآٍسدُ ّراي
ً تي ٍ ضشٍع ساخت
 -6مليِ هشاحل احذاث هي تايست تحت ًظاست هٌْذس ًاظش هؼشفي ضذُ اص ساصهاى ًظام هٌْذسي ساختواى اًجام پزيشد.
ً -7ػة تجْيرضات طرشح مْراب ( ) Stage I , IIالضاهري ترَدُ ٍ اجرشاي سراهاًِ ديسر ديٌج دس جايگاّْرا هري تايسرت ترِ ًحرَي تشًاهرِ سيرضي
گشددمِ اهناى اًتقال ديتا دس آيٌذُ جْت تْشُ تشداسي ضشمت هلي پخص فشاّن تاضذ.

توضيح :چٌاًدِ پس اص اًققاي ينسال اص تاسيخ غذٍس هَافقرت ًاهرِ هرزمَس ،جايگراُ هرَسد تقاضرا ترِ تْرشُ ترشداسي ًشسريذُ تاضرذ،
توذيذ هَافقت ًاهِ غادسُ ،غشفاً تشاي دٍهشتثِ ضص هاّرِ دس قثرال اخرز هثلرغ دويستت ميليتون ريتال ترشاي ضتص ماهته مزتثته اول ٍ
هثلغ چهارصذ ميليون ريال تشاي ضتص ماهته مزتثته دوم تؼٌرَاى ٍجرِ الترضام ًاضري اص تخلرف اص اًجرام تؼْرذات هتقاضري قاترل اًجرام
خَاّذ تَد.

ي -ضزايط تهزه تزداري اس جايگاه
 -1اػالم آهادگي ضشمت غاحة ًطاى جْت تْ شُ تشداسي اص جايگراُ احرذاث ضرذُ ترِ ضرشمت هلري پخرص ترا اسائرِ اظْراس ًاهرِ هثٌري ترش سراخت
جايگاُ طثد استاًذاسدّا ٍ دستَسالؼول ّاي هشتَطِ هَسد تائيرذ ضرشمت هلري پخرص ٍ اسائرِ مليرِ هجَصّرا  ،هسرتٌذات ٍ تائيذيرِ ّرا ٍ هرذاسك دس
تخص طشاحي ٍ ساخت تِ ّوشاُ فشم ّاي تنويل ضذُ گَاّي دس اختياس داضتي ًاصل ٍ ساهاًذّي پزيشش دس خَاست هالل جايگاُ
 -2تاصديررذ اص جايگرراُ احررذاث ضررذُ ٍ تنويررل غَستجلسررِ تْررشُ تررشداسي تَس ر ٍاحررذّاي ريررشت ضررشمت هلرري پخررص ( تاصسگرراًي  ،هٌْذسرري
فشآٍسدُ ّا خرذهات هٌْذسري  ٍ HSE،سراهاًِ َّضروٌذ سرَخت ) طثرد دسرتَس الؼورل تْرشُ ترشداسي اص جايگراُ ٍ تنويرل چرل ليسرت مٌترشل
مي يت هشتَطِ
-3اسسال گَاّي ًاصل ٍ فشم ساهاًذّي پزيشش دسخَاست جايگراُ تَسر هٌطقرِ ترِ هرذيشيت تاصسگراًي ترشاي تائيرذ ضرشٍع فؼاليرت سسروي تحرت
پَضص ضشمت غاحة ًطاى ٍ تخػيع مذ فشٍش
 -4اػالم صهاى تْشُ تشداسي جايگاُ تَس هؼاًٍت تاصسگاًي ضشمت هلي پخص هٌطقِ فاسس

توضيح :هٌظَس اص ضشمت غاحة ًطاى ( تشًذ ) ،ضشمت صًجيشُ اي تَصيغ فرشآٍسدُ ّراي ً تري هرايغ هري تاضرذ مرِ دس سرايت ضرشمت
هلي پخص تِ آدسس  httpS://commerce.niopdc.irقاتل سؤيت است.
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