
فراخوان مناقصه  عمومی  دو مرحله اي 
پروژه خط انتقال گاز 12 اینچ کامفیروز استان فارس 

شرکت  مهندسی و توسعه گاز ایران  در نظر دارد  ،  احداث  پروژه خط انتقال  گاز 12 اینچ کا مفیروز  به 
روش (PC)  که در شمال استان فارس  از محل ایستگاه تقلیل فشارموجود کوشکک مرودشت شروع شده   و 
تا  ایستگاه  گیرنده توپک و انشعاب تنگ تور ( کا مفیروز ) به  بطول حدود30کیلو مترو به قطر 12اینچ از نوع 

API-5LX42 (PSL2)و با پوشش پلی اتیلن سه الیه و  فشار طراحی 1050 پوند بر اینچ مربع  ادامه می یابد 

شامل  ایستگاههاي گیرنده  توپگ و انشعابات و شیرهاي بین راهی و حفاظت کاتدیک  را  به مبلغ  حدود 
190.000.000.000 ریال و به حروف ( یکصد و نود میایارد ریال ) و مدت کالً 11 ماه  از طریق منا قصه  

عمومی  به پیما نکار وا جد شرایط  وا گذار نما ید. کلیه شر کتهایی  که داراي حداقل پایه دو در رشته خطوط 
انتقال نفت وگازاز سازمان مدیریت و برنامه ریزي  کشور ، سوابق کاري مرتبط  و ظرفیت آزاد کاري ، 

شناسه ملی ، صورتهاي مالی حسابرسی شده 94 ، توان ارا ئه تضمین شرکت در منا قصه  به مبلغ .حدود 
5.000.000.000 ریال و به حروف ( پنج میایارد ریال ) به صورت واریز  نقدي در وجه شرکت  و یا 

ضما نتنامه  بانکی میبا شند،  در صورت تما یل  به شرکت در منا قصه ، می توانند حداکثرظرف مدت هفت 
روز از تاریخ  درج آگهی نوبت دوم اعالم آمادگی کتبی خود را بهمراه کپی رتبه بندي به  واحد  خدمات 

پیما نهاي طرح خطوط انتقال گاز  به نشانی  تهران – خیا بان شهید قره نی  - پل کریم خان – نبش کوچه 
امانی- پالك2  – سا ختمان ششم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران – طبقه پنجم – بلوك 3 – اطاق 508-

ارائه  و مدارك استعالم ارزیابی  کیفی (دستورالعملها وفرم ههاي ارزیابی کیفی) را از سایت شرکت مهندسی 
و توسعه به آدرس www.nigceng. ir    دانلود نمایند،  بدیهی است شرکت  مهندسی و توسعه  گاز ایران  
پس از بررسی ،   ارزیابی و امتیاز  دهی مدارك  وا صله ، از شرکتهاي واجد شرایط  حدود سه ماه پس از 

انتشار آخرین آگهی  دعوت بمناقصه بعمل خوا هد آورد .  ، همچنین  محل دریافت اسناد منا قصه  و تحویل   
پاکات پیشنهادات ،آدرس فوق  و بازگشایی آنها کمیسیون منا قصات می باشد . تکمیل  استعالم  ارزیابی و 

ارائه  مدارك هیچگونه حقی رابراي سایر متقاضیان  ایجاد نخوا هد نمود .
شر کتهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر  می توانند  با شماره  تلفن 81316452(021)و6348 تماس 

حاصل نمایند .
توضیح :  اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودي اعالم شده  فوق در حین تشریفات  مناقصه به اطالع مدعیون 

خوا هد رسید . 
ضمناً تاریخ زمان تحویل  اسناد و مدارك  منا قصه  و پاکات پیشنهادات و زمان با زگشایی متعاقباً اعالم 

خواهد شد .


