توافقنامه سطح خدمت
ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات فرآورش ،انتقال و توزیع گاز
 .1مقدمه
شركت مهندسي و توسعه گاز ایران یكي از شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ایران است كه بر اساس نظام اجرایي
طرحهاي صنعت نفت پایه گذاري شده است .این شركت به عنوان یكي از شركتهاي مهندسي و ساخت طرحهاي
صنعت نفت و گاز كشور مسئولیت مطالعات فني ،اقتصادي  ،مهندسي پایه و تفصیلي ،تامین منابع و مدیریت اجراي
طرحها و پروژه هاي مصوب شركت ملي گاز ایران را در راستاي اهداف چشم انداز  02ساله و برنامه هاي  5ساله
توسعه كشور با كیفیت مطلوب در زمان مقرر با هزینه بهینه بر عهده دارد.
ماموریت:
شركت ما از طریق توسعه بسترهاي همكاري فني و تجاري با شركت هاي بخش خصوصي و دولتي اعم از داخلي و
خارجي به شركت ملي گاز ایران كمک مي كند تا زیرساخت هاي الزم براي تامین پایدار انرژي گاز كشور و صادرات
آن را توسعه دهد.
چشم انداز:
تبدیل شدن به یكي از سازمان هاي پروژه محور حوزه صنعت گاز در كالس جهاني از طریق توسعه قابلیتهاي
سازماني و شبكههاي همكاري ملي و بینالمللي
ارزش ها:
 كارفرما مداري

 تعهد به اعتالي جایگاه شركت
 پایبندي به اصول محیط زیستي
 صداقت و درستي

 حفظ پایدار حقوق ذینفعان
 انجام ایمن كار
مضامین استراتژیک:
این شركت به منظور تحقق ماموریت و دستیابي به چشم انداز ،مضامین استراتژیک ذیل را تدوین و سرلوحه فعالیت
هاي خویش قرار داده است:
 تعالي عملیات
 پایبندي به تعهدات مشتري(كارفرما)

 سرآمدي در مسئولیت پذیري اجتماعي
در این راستا شركت ،سیستم مدیریتي خود را با استقرار استانداردهاي زیر جهت كسب رضایت ذینفعان ،بهبود
مستمر ،تعهد به انطباق با الزامات قانوني ،اسناد باالدستي شركت ملي گاز و وزارت نفت و حركت در مسیر تعالي و
بالندگي ،بنا نهاده است:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO TS29001:2010, HSE-MS

مضامین استراتژیک شركت از طریق مجموعه اهداف كالن ذیل محقق مي گردد:
 مدیریت بهینه طرح ها با تمركز بر كیفیت ،زمان ،هزینه ،شفافیت عملكرد و اعتماد افزایي جهت بهبود رضایت
مشتریان(كارفرما)

 مدیریت بهینه زنجیره تامین با تمركز بر انتخاب ،نظارت و ارتقاي سطح عملكرد تامین كنندگان و ایجااد یاک
بستر همكاري سودمند متقابل

 مدیریت بهینه منابع و سرمایه ها با اولویت توانمندسازي و توسعه شایستگي كاركناان و تمركاز بار بهباود
زیرساخت هاي عملیاتي و پشتیباني ،برنامه ریزي مالي ،ارتقا و شفاف سازي عملكرد

 مدیریت بهینه سیستم ها و رویكردها با تمركز بر چابک سازي ،توسعه مشاركتهاا و كاار گروهاي ،اشااعه
سبک رهبري و تسهیل گري در فرآیندها

 مدیریت بهینه مسئولیت پذیري اجتماعي با تمركز بر برآورده سازي نیازها و انتظارات ذینفعان با محوریات
مدیریت ریسک هاي محیط زیستي ،ایمني و بهداشت حرفاه اي ،انارژي و بهباود وجهاه شاركت باا رویكارد
حفاظت از محیط زیست از جمله پیشگیري از آلودگي هوا و سایر مالحظات محیط زیستي و تعهد باه تاامین
شرایط ایمن و سالم براي پیشگیري از آسیب ها و بیماري هاي شغلي و حذف یا كاهش حوادث
 .0هدف
● هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است كه به منظور ارائه با كیفیت خدمت ارائه شده توسط شركت
مهندسي و توسعه گاز ایران ،كیفیت تحویل خدمت ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات فرآورش ،انتقال و
توزیع گاز براي شركت ملي گاز ایران مورد توافق قرار گیرد.
● این بیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ،روشهاي نظارت و مسئولیتهاي سازماني را در
صورت لزوم مشخص میكند.
 .3مسئولیت
این بخش ،قوانین و مقرراتي را كه به شركت مهندسي و توسعه گاز ایران اجازه میدهد خدمت ارائه شده در
توافقنامه سطح خدمت را ارائه كند ،مستند میكند .همچنین به صورت شفاف بیان میشود كه دستگاه چه مسئولیت
قانوني در قبال متقاضي خدمت دارد.
● شركت مهندسي و توسعه گاز ایران موافقت میكند كه خدمت فوق الذكر را به شركت ملي گاز ایران با
شرایط این توافقنامه ارائه دهد.
● شركت مهندسي و توسعه گاز ایران بر اساس نظام طرحهاي فني و اجرایي صنعت نفت به استناد جزء 0
بند الف ماده  3قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبني بر تدوین برنامه هاي راهبردي صنعت نفت،
مصوب داخلي صنعت نفت ،داراي مجوز ایجاد و اجراي سیاستهاي ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات
فرآورش ،انتقال و توزیع گاز براي شركت ملي گاز ایران است.
● شركت مهندسي و توسعه گاز ایران موظف است پس از اخذ ابالغیه از شركت ملي گاز ایران ،نسبت
ارائه خدمت طي مراحل كلي زیر اقدام نماید:
 oانتخاب مشاور و انجام طراحي پایه

 oاخذ مجوزهاي الزم از سازمانهاي ذیربط نظیر محیط زیست ،میراث فرهنگي ،شركت ملي گاز
ایران و ...
 oبرگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانكار و مشاور
 oطراحي و اجراي طرحهاي ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات فرآورش ،انتقال گاز
 oتحویل پروژه به شركت ملي گاز ایران
 .4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایي
● شركت مهندسي و توسعه گاز ایران موظف است خدمت فوق الذكر را با رعایت كلیه قوانین موضوعه نظیر
قانون مناقصات ،قانون بودجه ،قانون نظام طرحهاي فني و اجرایي صنعت نفت ،مقررات  ،HSEمقررات
سازمان پدافند غیر عامل ،استانداردهاي مربوطه و  ...اجرا نماید و بر اساس دستورالعمل نحوه اجراي طرح
ها و پروژه ها و مناسبات فیمابین متقاضي ،مجري و بهره بردار به شماره  19385به شركت ملي گاز ایران
تحویل دهد.
● شركت ملي گاز ایران متعهد مي شود در ابالغ و تحویل خدمت بر اساس دستورالعمل نحوه اجراي طرح ها و
پروژه ها و مناسبات فیمابین متقاضي ،مجري و بهره بردار به شماره  19385اقدام نماید .ضمنا مقررات و
قوانین باالدستي را جهت اجرا به شركت مهندسي و توسعه گاز ایران ابالغ نماید.
● فرآیند حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:
● متقاضي (شركت ملي گاز ایران) به منظور ارائه خدمت توسط شركت مهندسي و توسعه گاز ایران،
نسبت به ابالغ اجراي كار به همراه مستندات مربوطه اقدام مي نماید.
● به منظور كنترل پیشرفت كار ،گزارشات دوره اي توسط شركت مهندسي و توسعه گاز ایران ،به
متقاضي ارائه مي گردد.
● در صورت بروز تناقضات در عدم ارائه خدمت با كیفیت مناسب ،بر اساس دستورالعمل نحوه اجراي
طرح ها و پروژه ها و مناسبات فیمابین متقاضي ،مجري و بهره بردار به شماره  19385اقدام خواهد
شد.
 .5هزینه ها و پرداختها
موضوعیت ندارد.
 .6دوره عملكرد
● این توافقنامه سطح خدمت حداكثر تا زمان اعتبار اساسنامه شركت یعني زماني كه اساسنامه شركت
مهندسي و توسعه گاز ایران توسط مجمع عمومي فوق العاده ،اصالح یا جایگزین شود ،اعتبار دارد.
 .7خاتمه توافقنامه
خاتمه توافقنامه بر اساس ابالغ شركت ملي گاز ایران خواهد بود.

