دستورالعمل شناسایی متقاضيان واجد شرایط خرید گاز طبيعی
جهت بهره گيري در واحدهاي کوچک مقياس
مایعسازي و/یا فشردهسازي گاز طبيعی با هدف صادرات

درخواست متقاضیان خرید گاز طبیعی برای احداث واحدهای کوچک مقیاس مایعسازی و/یا فشردهسازی گاز طبیعی با
هدف صادرات به همراه مدارك و مستندات مورد نیاز ،باید از سوی متقاضی در قالب شرکت یا مشارکت در تاریخ
مشخص شده در تقویم فرآیند فراخوان به دبیرخانه مربوطه واقع در مدیریت سرمایهگذاری و کسب و کار شرکت ملی
نفت ایران ارائه گردد.

مدارك الزم جهت ارائه به شرکت ملی نفت ایران:
کلیه متقاضیان عالقه مند جهت شرکت در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط گاز طبیعی جهت بهرهگیری در
واحدهای تولید  LNGیا  CNGبایستی نسبت به ارائه مدارك زیر اقدام نمایند.
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فرم تكمیل شده تعهدنامه شرکتهای متقاضی (پیوست شماره )4؛
ضمانتنامه بانكی صادره از سوی بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی
نفت ایران ( موضوع مصوبه شماره /114421ت 05605ه مورخ  1454/5/11هیئت محترم وزیران) و یا واریز
وجه نقد ،به میزان  15میلیون یورو یا معادل ریالی (به نرخ مرجع بانک مرکزی در تاریخ صدور ضمانتنامه یا
واریز وجه نقد ) آن به یكی از حسابهای شرکت ملی نفت ایران (پیوست شماره  ، )0جهت تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار (جهت شروع فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط)؛
تائیدیه میانگین گردش ساالنه حساب متقاضی یا سهامداران عمده از بانک(های) مورد تأیید بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران در  4سال اخیر به میزان حداقل  05میلیون یورو یا معادل ریالی آن (به نرخ مرجع
بانک مرکزی در تاریخ صدور تائیدیه)؛
مستندات مربوط به سابقه اجرایی پنج سال اخیر شرکت متقاضی یا سهامداران عمده اعم از تولید و تجارت در
زمینههای مرتبط در صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به انضمام مستندات مربوطه از جمله گواهی حسن
انجام کار و غیره؛
مستندات مربوط به احراز توانمندی مدیران ارشد شرکت متقاضی به لحاظ سوابق مدیریتی کالن و کلیدی در
اجرای پروژهها ،توانمندی گروه فنی و مدیریتی معرفی شده توسط متقاضی که قرار است مدیریت اجرای طرح
احداث واحد تولید  LNGیا  CNGرا بر عهده گیرند؛
مستندات همكاری با فعاالن (پیمانكاران ،صاحبان فناوری و تامین کنندگان تجهیزات) معتبر صنعت  LNGیا
CNG؛
ارائه مشارکتنامه رسمی در صورتی که متقاضی به صورت مشارکت درخواست خرید گاز طبیعی نماید؛
مطالعات بازار و گزارش امكانسنجی فنی و اقتصادی احداث واحد مورد نظر شامل ارائه برنامه زمانبندی
اجرائی و مالی قابل قبول جهت اجرای مراحل مختلف طرح؛
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تبصره :مسئولیت ارزیابی وضعیت بازار و نرخ بازگشت سرمایه و تخمین میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و کلیه
مسئولیتها و هزینههای مربوطه در این خصوص بر عهده متقاضی بوده و شرکت ملی نفت ایران هیچ
مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 .9مستندات مربوط به فعالیتها و اقدامات شرکت در راستای انعقاد تفاهمنامه یا قراردادهای بلندمدت فروش
 LNGیا  CNGبا خریداران معتبر؛
 .11اساسنامه شرکت متقاضی (و یا اعضای مشارکت) به همراه آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت در
روزنامه رسمی کشور؛
 .11صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت متقاضی (و یا اعضای مشارکت) در سه سال اخیر؛
در صورت عدم ارائه هر یک از مدارك و مستندات فوقالذکر به شرکت ملی نفت ایران بر اساس تقویم فرآیند فراخوان،
درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و متقاضی حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب
مینماید .بدیهی است کلیه مستندات ارائه شده از سوی متقاضیان محرمانه تلقی خواهد شد.
پس از تكمیل و تحویل مدارك و مستندات در موعد مقرر توسط متقاضیان ،تقاضاهای واصله توسط شرکت ملی نفت
ایران مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهائی رسما به صورت کتبی به متقاضیان اعالم خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران در رد و یا قبول درخواستهای واصله بر اساس ضوابط اعالم شده عمل خواهد کرد .ضمناً اسناد
و مدارك ارائه شده از سوی متقاضیان قابل استرداد نمیباشد.
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شيوه امتيازدهی متقاضيان:
امتیازدهی به مدارك و مستندات ارائه شده توسط متقاضیان خرید گاز طبیعی به منظور بهرهگیری در واحد تولید
 LNGیا  CNGبر اساس جدول ذیل انجام میپذیرد:
ردی

محدود

عنوان

ف

ه امتياز

همكاری با فعاالن معتبر صنعت  LNGیا CNG

1

توانایی فنی و

توانمندی مدیران ارشد اجرایی و کارکنان شرکت

مدیریتی

متقاضی

(جمعا 04
امتياز)

طرح
2

پيشنهادي و
درك از بازار
(جمعا 11
امتياز)

3

توانایی مالی
(جمعا 01
امتياز)

(از لحاظ سوابق مدیریتی کالن و کلیدی در اجرای

5- 15

5- 10

پروژه ها)
سوابق انجام پروژههای مشابه از جمله تولید صنعتی،
احداث واحدهای پاالیشی و پتروشیمی
امكان سنجی فنی و اقتصادی طرح
و درك فنی و اقتصادی متقاضی از بازار
ارائه برنامه زمان بندی اجرای طرح
ضمانتنامه بانكی یا وجه نقد به میزان  15میلیون یورو
یا معادل ریالی آن به نرخ مرجع بانک مرکزی
(موضوع بند ( )1این دستورالعمل)
تائیدیه میانگین گردش ساالنه حساب در  4سال اخیر
به میزان حداقل  05میلیون یورو یا معادل ریالی آن به
نرخ مرجع بانک مرکزی(موضوع بند ( )4این
دستورالعمل)
ارائه مستندات در خصوص انعقاد تفاهمنامه یا
قراردادهای بلندمدت فروش  LNGیا  CNGبا
خریداران معتبر
سایر مستندات از جمله صورتهای مالی حسابرسی
شده و ...
جمع امتيازات کسب شده
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5- 10
5- 0

5- 15

5- 15

5- 15

5- 15
5- 0
144
≥

امتياز
اخذ
شده

متقاضیانی که موفق به کسب امتیاز بیشتر از  50از جدول فوق گردند (حداقل  45امتیاز از ردیف  ، )4واجد شرایط جهت
خرید گاز طبیعی خواهند بود .شایان ذکر است که ارائه ضمانتنامه بانكی موضوع بند ( )1این دستورالعمل برای کلیه
متقاضیان الزامی بوده و در صورت عدم ارائه این ضمانتنامه ،پیشنهاد و مدارك متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد
گرفت.
متقاضیانی که پس از اعالم نتایج نهایی از امتیازات کافی برخوردار نبوده و جزو متقاضیان واجد شرایط قرار نگرفتهاند،
ضمانتنامه و یا وجه نقد مربوط به موضوع بند ( )1آنان حداکثر ظرف  45روز تقویمی از زمان اعالم نتایج نهایی مسترد
خواهد شد .در صورتی که متقاضی بر اساس شرایط این دستورالعمل واجد شرایط جهت خرید گاز طبیعی تشخیص داده
شود ،ضمانتنامه موضوع بند ( ،)1پس از انعقاد قرارداد و ارائه ضمانتنامه قراردادی مربوطه توسط متقاضی ،مسترد خواهد
شد.
آدرس دبیرخانه:
تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان حافظ ،پالك  ، 014طبقه ششم ،اتاق 611
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بسمه تعالی
پيوست شماره  :0نمونه تعهدنامه شرکت متقاضی خرید گاز طبيعی

اینجانب/اینجانبان

.................................................

مدیرعامل

شرکت

(کنسرسيوم*)

 ...................................................با اطالع کامل از مفاد اطالعات و دستورالعمل منتشره در
فراخوان شناسایی متقاضيان واجد شرایط خرید گاز طبيعی ،آمادگی این شرکت (کنسرسيوم) را
جهت خرید گاز طبيعی براي بهرهگيري در واحدهاي کوچک مقياس مایع سازي و/یا فشردهسازي
گاز طبيعی با هدف صادرات اعالم داشته و این شرکت (کنسرسيوم) را متعهد به رعایت و اجراي
کليه ضوابط و شرایط حقوقی و مالی مندرج در دستورالعمل و اسناد فراخوان فوقالذکر می دانم.

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

تاریخ و امضاء:

مهر شرکت:

* در صورتی که متقاضی در قالب کنسرسیوم درخواست خود را ارائه دهد ،باید کلیه مدیران عامل شرکت های عضو
کنسرسیوم این تعهدنامه را مهر و امضاء نمایند.
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پيوست شماره  :1شماره حسابهاي ریالی و ارزي شرکت ملی نفت

الف) حسابهاي ارزي داخل کشور
ردیف

نام بانک

شماره حساب

1

بانک ملت شعبه مستقل مرکزي

0412220301

نوع ارز
یورو

ب) حسابهاي ریالی داخل کشور
ردیف

نام بانک

1

بانک ملت شعبه وزارت نفت

شماره حساب شبا
4444 441214011112
11412444

IR

 متقاضیان محترم می بایست نام واریزکننده و بابت آن را در فیش یا سوییفت واریزی درج و رونوشتی از
مدارك مثبته مربوط به واریز را به محض واریز ،جهت اقدامات بعدی به اداره خزانه شرکت ملی نفت ایران
ارسال نموده (ترجیحاً از طریق فكس) و مراتب را به صورت تلفنی به اطالع این واحد برسانند.
آدرس اداره خزانه شرکت ملی نفت ایران:
تهران ،تقاطع خیابان حافظ و طالقانی ،ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت  ،نیم طبقه ،خزانه شرکت ملی
نفت
شماره فكس511- 55545105 :
شماره تلفن 511- 61614511 :و 511- 61611500
 ارسال یک رونوشت دیگر از مدارك مثبته مربوط به واریز وجه نقد ،به همراه دیگر مدارك مندرج در
دستورالعمل به مدیریت سرمایهگذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ضروری میباشد.

6

