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 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 

 

 ايمرحله دوفراخوان مناقصه عمومي 
 

 دفتر نظارت پروژه ها شامل درانجام خدمات مشاوره حقوقي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد        
و پنج ت ص)دو( سال در سقف مبلغ حدود ش 2را برای مدت  حقوقي ه خدمات در زمینه های مختلفارائ همکاری و

 واجد شرايط واگذار نمايد. موسسه حقوقي  شركت يا استعالم عمومي بهطريق از  ريال (00066606660666) میلیارد
قانون  781مجوز موضوع ماده  )ثبت شده در ادارات ثبت شركتها وفقحقوقي واجد شرايط يا موسسات  شركتهاكلیه 

كه دارای سوابق كاری مرتبط، شناسه ملي، قانون برنامه سوم يا دارندگان پروانه وكالت از كانون وكالی دادگستری( 
مي باشند در صورت تمايل به شركت در استعالم مي توانند حداكثر ظرف مدت هفت  صورتهای مالي حسابرسي شده
های مهندسي به نشاني تهران اعالم آمادگي كتبي خود را به امور پیمانها و برآوردروز از تاريخ آگهي نوبت دوم، 

طبقه اول ارائه و مدارک ارزيابي كیفي را دريافت نمايند.  266طالقاني نرسیده به چهارراه مفتح ساختمان شماره  خیابان
بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از ارزيابي و امتیازدهي استعالم های ارزيابي كیفي واصله از 

دعوت به استعالم بعمل خواهد آورد، زمان تحويل پاكات روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم  06شرايط حدود  ينواجد
توزيع اسناد استعالم و بازگشايي پیشنهادات فني بازرگاني  روز پس از 76پیشنهادات فني بازرگاني و مالي حدود 

روز پس از دريافت پیشنهادات مي باشد. همچنین محل دريافت اسناد استعالم و تحويل پاكات پیشنهادات  2حدود 
نهادات در هیأت انتخاب مشاور مي باشد. تکمیل استعالم ارزيابي كیفي و ارائه شفوق و بازگشايي پاكات پیآدرس 

  مدارک شناسايي هیچگونه حقي را برای متقاضیان ايجاد نخواهد نمود. 
 . تماس حاصل نمايند 87070032 / 87073317 هایكسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفنجهت  انعالقمند

 به اطالع مدعوين خواهد رسید.  استعالمتوضیح: اطالعات دقیق و قطعي موارد اعالم شده فوق در حین تشريفات 
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