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 دو مرحله اي فراخوان عمومی 
 

میاندوآب  –فاصل دهگالننهم سراسري گاز حد 56"پروژه احداث خط لولهه گاز ایران در نظر دارد عشرکت مهندسی و توس

راهی را در مبلغ حدود ایستگاه شیر بین 9رسیور، یک ایستگاه النچر وایستگاه النچر  2،کیلومتر 230و بطول PCرا بصورت 

ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  24ریال و مدت  3,600,000,000,000یورو بعالوه  44,000,000

 واگذار نماید. 

و  خانه هاقال و مخازن و تلمبه ، زیر رشته خطوط انتنفت و گازرشته در  یکپایه  حداقل دارايی که هایکلیه شرکت

 ،سوابق کاري مرتبط، ظرفیت آزاد کاري، شناسه ملیکشور، ریزي برنامههاي نفت و گاز از سازمان مدیریت و شبکه

یورو بعالوه  438,000توان ارایه تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ حدود  ...وو هاي مالی حسابرسی شدهصورت

می  22/09/94مورخ  ـه 50659/ت 123402ه تضمین معامالت دولتی به شماره براساس آیین نام ریال 35,812,000,000

اعالم  ،دوم نوبت تاریخ آگهیهفت روز از  ظرف مدت توانند حداکثر مناقصه میدر صورت تمایل به شرکت در  ،باشند

وهشتم سراسري گاز به هاي طرح خطوط لوله چهارم خدمات پیمانواحد بندي به آمادگی کتبی خود را بهمراه کپی رتبه

مدارك استعالم و  ارایه 208اتاق  ،طبقه دوم، 189زند، پالك  نرسیده به پل کریمخان ،خیابان شهید سپهبد قرنی :نشانی

 ارزیابی کیفی مناقصه گران را دریافت نمایند. 

هاي واجد شرایط تبدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از ارزیابی و امتیازدهی مدارك واصله از شرک

روز پس از انتشار آخرین آگهی دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد. زمان تحویل پاکات پیشنهادات فنی و مالی  25حدود 

روز پس از دریافت پاکات پیشنهادات  3روز پس از توزیع اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادات فنی حدود 35حدود 

اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات نشانی فوق و بازگشایی آنها در کمیسیون  باشد. همچنین محل دریافتمی

 باشد. تکمیل استعالم ارزیابی و ارایه مدارك هیچگونه حقی را براي سایر متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. مناقصات می

 اس حاصل نمایند.تم 88827850با شماره تلفن  د جهت کسب اطالعات بیشتر می توانندشرکتهاي عالقمن 

 توضیح: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودي اعالم شده فوق در حین تشریفات مناقصه به اطالع مدعوین خواهد رسید. 
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 مناقصه عمومی دو مرحله اي  فراخوان

 
 طبقه ،189 پالك زند، کریمخان پل به نرسیده قرنی، سپهبد شهید خیابانبه نشانی:  ایران گاز توسعه و مهندسی شرکت

و  PCبصورت   میاندوآب را –نهم سراسري گاز حدفاصل دهگالن 56"پروژه احداث خط لوله  دارد نظر در 208 اتاق دوم

ماه ، با توجه به موارد  24ریال و مدت  3,600,000,000,000یورو بعالوه  44,000,000در مبلغ حدود را  کیلومتر 230بطول

 88827850با شماره تلفن  دان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانندعالقمنزیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 متن کامل آگهی را رؤیت نمایند.  WWW.NIGCENG.IRو با مراجعه به نشانی  تماس

مورخ  ـه 50659/ت 123402آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  ارایه تضمین شرکت در مناقصه (براساس -

 ریال 35,812,000,000یورو بعالوه  438,000حدود ) به مبلغ  22/09/94

دریافت استعالم روز پس از تاریخ آگهی نوبت دوم و محل  7مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه  -

 ارزیابی کیفی نشانی فوق می باشد.

روز پس از وصول اعالم آمادگی شرکت ها به شرکت هاي واجد  25اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود  -

 روز پس از توزیع اسناد مناقصه می باشد.  35شرایط تحویل می گردد و زمان ارایه پاکات پیشنهادات حدود 

 روز پس از دریافت پیشنهادات در کمیسیون مناقصات انجام می گردد.  32ت مالی حدود گشایش پیشنهادا -
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