
 آگهی فراخوان مناقصه عمومی جهت درج در شبکه اطالع رسانی

 

 و نظارت عالیه خط لوله ایرانشهر/چابهار/مکران  F,C,P,Eپروژه نظارت بر مراحل 
انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط  لولطه    شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد

)هشططدادوجن   00088808880888غ حططدود رااططه مب طط EPCFایرانشططهرابااهارامکران اططه  ططورت 
ماه از طریق مناقصه عمومی اه مهندسین مشاور واجد شطرای  واگططاار   42در مدت می یارد(ریال 

  نماید.
، کشور رتبه یک خطوط اندقال نفت و گازاز سازمان مدیریت ارنامه ریزیکه دارای  یک یه شرکدهای

،  ورتهای مالی حساارسی شده و توان ارائطه  وااق کاری مرتب ، ظرفیت آزاد کار، شناسه م یس
ریال اصطورت  )دو می یارد و نهصد می یون (  4008808880888تضمین شرکت در مناقصه اه مب غ 

اطه شطرکت در   واریز نقدی در وجه شرکت و یا ضطماندنامه اطانکی مطی ااشطند در  طورت تمایط        
اعالم آمادگی کدبی خود  ،ات دومروز از تاریخ آگهی نو هفتمناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 

خدمات جیمانهای طرح خ  لوله هفدم سراسری گطاز اطه نشطانی    واحد را اهمراه کپی رتبه اندی، اه 
ارائطه و مطدار  اسطدعالم     484اتطا    3ا طو    0تهران خیااان قائم مقام فراهانی کوبه دهم جطال   

ت مهندسی و توسعه گاز ایران جس دریافت نمایند. ادیهی است شرک راارزیاای کیفی مناقصه گران 
از شرکدهای واجد شرای  دعوت اه مناقصه اعم  خواهطد   وا  ه،امدیاز دهی مدار  از ارزیاای و 

روز جس از توزیط  اسطناد مناقصطه مطی ااشطد.       48زمان تحوی  جاکات جیشنهادی فنی حدود آورد. 
فطو  و گشطایآ آنهطا در     همچنین مح  دریافت اسناد مناقصه و تحوی  جاکطات جیشطنهادات آدر   

ارزیاای و ارائه مدار  هیچگونه حقی را ارای سایر تکمی  اسدعالم می ااشد.  هیات اندخاب مشاور
شرکدهای عالقمند جهت کسب اطالعات ایشدر می توانند اطا شطماره   مدقاضیان ایجاد نخواهد نمود. 

 ما  حا   نمایند.ت  08381248ت فن 
ارد حدودی اعالم شده فو  در حین تشریفات مناقصه اه اططالع  توضیح: اطالعات دقیق و قطعی مو

 مدعوین خواهد رسید. 

 ارنامه زمانبندی ارگزاری مناقصه
 تاریخ  شرح ردیف

8 
4 
3 
2 
0 
1 
7 
0 
0 

 اندشار فراخوان نوات اول 
 اندشار فراخوان نوات دوم

 آخرین مه ت توزی  فرمهای ارزیاای کیفی
 ای کیفیآخرین مه ت تحوی  فرمهای ارزیا

 توزی  اسناد مناقصه اه مدقاضیان واجد  الحیت 
 آخرین مه ت تحوی  جاکات جیشنهادات فنی مدقاضیان 

 اعالم ندای  ارزیاای فنی ااازرگانی جیشنهادات فنی 
 آ جاکات مالی در هیات اندخاب مشاورگشای

 اعالم ندیجه مناقصه

 8301ا88ا47
 8301ا84ا83
 8301ا84ا81
 8301ا84ا47
 8301ا83ا88
 8301ا82ا87
 8301ا82ا87
 8301ا82ا48
 8301ا80ا82

 رواا  عمومی                                                                                                              
  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 
 آگهی فراخوان مناقصه عمومی جهت درج در روزنامه های کثیراالنتشار

 

 
 و نظارت عالیه خط لوله ایرانشهر/چابهار/مکران  F,C,P,Eنظارت بر مراحل پروژه 

 

کوبطه  –ی خیااان قائم مقطام فراهطان  -اه آدر  تهرانشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
نظارت کارگاهی و عالیطه جطرو ه خط     خدمات در نظر دارد ساخدمان هشدم  0جال  -دهم

در مطدت   EPCFاه  طورت  سیسدان و ا وبسدان دراسدان لوله ایرانشهرابااهارامکران 
ریال اا توجه اه موارد زیطر  (می یارد)هشدادو جن   00088808880888ماه و مب غ حدود 42
رتبه یک خطوط اندقال نفت و گاز از سطازمان مطدیریت کشطور    دارای  مهندسین مشاوراه 
شدر مطی تواننطد اطا شطماره ت فطن      ططط سب اطالعطات ای طت کط طمندان جهط طاار نماید. عالقطواگ

مدن کام  آگهی را رویت  www.nigceng.ir تما  و یا اا مراجعه اه نشانی 08381248
 نمایند. 

روز جس از تاریخ آگهی نواطت دوم   7اعالم آمادگی کدبی جهت حضور درمناقصه  مه ت-
 و مح  دریافت اسدعالم ارزیاای کیفی آدر  فو  می ااشد. 

 
 

 ارنامه زمانبندی ارگزاری مناقصه
 

 تاریخ  شرح ردیف
8 
4 
3 
2 
0 
1 
7 
0 
0 

 اندشار فراخوان نوات اول 
 اندشار فراخوان نوات دوم

 فرمهای ارزیاای کیفی آخرین مه ت توزی 
 آخرین مه ت تحوی  فرمهای ارزیاای کیفی

 توزی  اسناد مناقصه اه مدقاضیان واجد  الحیت 
 آخرین مه ت تحوی  جاکات جیشنهادات فنی مدقاضیان 

 اعالم ندای  ارزیاای فنی ااازرگانی جیشنهادات فنی 
  هیات اندخاب مشاورگشایآ جاکات مالی در 

 اعالم ندیجه مناقصه

 8301ا88ا40
 8301ا84ا83
 8301ا84ا81
 8301ا84ا47
 8301ا83ا88
 8301ا82ا87
 8301ا82ا87
 8301ا82ا48
 8301ا80ا82

 
 

 رواا  عمومی                                                                                 
 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران                                                                          

 

http://www.nigceng.ir/

