
 

 

 فراخوان عمومی

ای نظارت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد ادامه خرید خدمات مشـــــــاوره بر        

کارگـــاهی و عالیه پروژه خط لوله ششـــم گاز حد فاصل اهواز / دزفول و بیستون / دهگــالن و انشعابات 

) هشت ماه ( دوره اجــراء و یکسال دوران تضـمیـــن نظارت عالیـــه به مبلـغ  8مرتبــــط را در مدت 

لـیون ونهصد و شصت و هشت  هزار ) سی و پنج میلیــارد وششصد و شصت و یك می 808/868/668/53

یکصد و هشت ریال از طریق خریــد خدمات مشــــاوره به شرکتهای مهندسیــن مشـــاور واجد شرایط که 

ریــــزی و نظارت راهبـــردی ریاست جمهوری دارای حداقل رتبه یك در گروه خطوط لوله از معاونــــت برنامه

 8585های مالی حسابرســـی شده ) تا پایان کاری ، شناسه مالی و صورت، سوابـــق کاری مرتبط ، ظرفیت آزاد

( می باشد واگذار نماید . در صورت تمایل به شرکت در خرید خدمات مشـــــــــاوره می توانند حداکثــــــر 

ه بندی ، رتبـــــروز از تاریخ آگهی نوبــت دوم اعالم آمادگی کتبـــــــی خود را به همراه کپی  5ظرف مدت

به واحد پیمانهای طرح خطوط لوله پنجم  85ظرفیت آزاد کاری ، شناســه مالی ، صورت مالی حســابرسی شده 

باالتر  –خ استاد نجات الهی ) ویال (  –شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به نشانی : تهران ، و ششم سراسری 

ارائه نمایند و متعاقباً پس از اتمام مهلت قانونی اعالم  880طبقه اول اطاق  – 848پالک  –از خیابان طالقانی 

 آمادگی مکاتبه جهت دریافت مدارک ارزیابی کیفی انجام خواهد پذیرفت .

بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از بررسی و ارزیابی و امتیاز دهی ارزیابی کیفی واصله 

 وت به عمل خواهد آورد .از شرکتهای واجد شرایط دع

تکمیل اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و ارائه مدارک شناسایی هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 

 نمود .

همچنین محل دریافت اسناد خرید خدمات مشاوره و تحول پاکات پیشنهادات ، آدرس فوق و محل بازگشایی 

 ی باشد .پاکات پیشنهادات در هیات انتخاب مشاور م

 5989) داخلی  88890980-6شرکتهای عالقه مند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

 واحد پیمانهای طرح ( تماس حاصل نمایند .

 روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران



 

 

 

 


