فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد  ،احداث خط انتقال گاز  03اینچ قزوین به روش ) )PCکه
از کیلومتر  1301خط لوله سوم سراسری در محل ایستگاه تقویت فشار قزوین شروع و تا محل ایستگاه تقلیل
فشار شهرک صنعتی البرز به قطر  03اینچ از نوع  API 5L X60و به طول حدود  13کیلومتر با پوشش پلی اتیلن
سه الیه وفشار طراحی  1303پوند بر اینچ مربع ادامه می یابد .شامل یک ایستگاه تقلیل فشار  033 ،333متر
مکعب بر ساعت  ،ایستگاهای گیرنده و فرستنده توپگ  ،انشعابات و شیرهای بین راهی و حفاظت کاتدیک را به
مبلغ حدود  000.333.333.333ریال و به حروف ( سیصدو سی و شش میایارد ریال ) و مدت کالً  11ماه
از طریق منا قصه عمومی به پیما نکار وا جد شرایط وا گذار نما ید.
کلیه شر کتهایی که دارای حداقل پایه سه در رشته خطوط انتقال نفت وگاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور وتـــوان ارائه تضــمین شرکت در منا قصه به مبلغ .حـــدود  0.303.333.333ریال و به حــــروف
( هشت میایارد و چهل میلیون ریال ) به صورت تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به
شماره /110031ت 03005مورخ  50/35/11هیئت وزیران را دارند در صورت تما یل به شرکت در منا قصه
می توانند حداکثرظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  ،اعالم آمادگی کتبی خود را بهمراه
کپی رتبه بندی  ،به واحد خدمات پیما نهای طرح خطوط انتقال گاز به نشانی تهران – خیا بان شهید سپهبد قره
نی -نرسیده به پل کریم خان – نبش کوچه امانی -پالک – 1سا ختمان ششم شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران – طبقه پنجم –بلوک  –0اطاق  035ارائه نمایند  .همچنین مناقصه گران باید مدارک استعالم ارزیابی کیفی
(دستورالعملها وفرم ههای ارزیابی کیفی)راازسایت شرکت مهندسی وتوسعه گاز به آدرس www.nigceng.ir
دانلود کرده و اصل فرمهای مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را در یک نسﺨه کاﻏذی و سایر مدارک پیوستی
را دو نسﺨه الکترونیک (دو عدد لوح فشرده که روی آنها و کلیه مدارک ارسالی مهر و امضا اشﺨاص مجاز
گردیده است) حداکثر تا سه هفته بعد از انتشار آگهی نوبت دوم  ،به طرح ( آدرس فوق )تحویل داده و رسید
دریافت نمایند.
بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از بررسی وارزیابی مدارک واصله  ،از شرکتهای واجد
شرایط  ،دعوت بمناقصه بعمل خوا هد آورد  ،همچنین محل دریافت اسناد منا قصه و تحویل پاکات پیشنهادات
،آدرس فوق و بازگشایی آنها در کمیسیون مناقصات می باشد  .تکمیل استعالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچگونه
حقی را برای متقاضیان ایجاد نﺨوا هد نمود .
شر کتهای عالقمند جهت کسب اطالعات بیشترمی توانند با شماره تلفن  )311(01010000،0000تماس حاصل
نمایند.
توضیح  :اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده در حین تشریفات مناقصه به اطالع مدعیون خوا هد
رسید .

برنامه زمانی مناقصه (بند ی ماده  1قانون مناقصات) :به شرح ذیل می باشد.
ردیف

موضوع

تاریخ

1

انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم

1050/30/30

1

اعالم آمادگی

1050/30/11

0

آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیلی ارزیابی کیفی

1050/30/15

0

توزیع اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت کیفی

1050/35/31

0

آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی و مالی

1050/35/10

0

اعالم نتایج ارزیابی فنی /بازرگانی پیشنهادات فنی متقاضیان

1050/30/30

5

گشایش پاکت پیشنهادات مالی در کمیسیون مناقصات

1050/30/10

0

اعالم نتیجه مناقصه

1050/11/31

5

مدت اعتبار پیشنهاد

1050/11/10

