آگهي در سايت

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
فراخوان عمومی دو مرحله اي

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد پروژه احداث خط لوله" 65نهم سراسري گاز حدفاصل دهگالن /مياندوآب را
بصورت  PCودردوقطعه (قطعه اول بطول 321کيلومتر ،یک ایستگاه النچر/رسيور ،یک ایستگاه النچر و پنج ایستگاه
شيربينراهی را با مبلغ برآورد اوليه حدود  606,,0,,,یورو بعالوه 20,2,ميلياردریال و مدت  2,ماه و قطعه دوم
بطول 3,1کيلومتر ،یک ایستگاه النچر/رسيور و پنج ایستگاه شيربينراهی را با مبلغ برآورد اوليه حدود406,,0,,,یورو
بعالوه  316,ميليارد ریال و مدت  2,ماه) بطورهمزمان درقالب یک مناقصه ،از طریق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد
شرایط واگذار نماید.
کليه شرکتهایی که داراي حداقل پایه یک در رشته نفت و گاز( زیر رشته خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانهها و
شبكههاي نفت و گاز) از سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور ،سوابق کاري مرتبط ،ظرفيت آزاد کاري ،شناسه ملی،
صورتهاي مالی حسابرسی شده( سال  )3134بوده و داراي توان ارایه تضمين شرکت در مناقصه بمبلغ حدود56,,,,
یورو بعالوه  26ميليارد ریال براساس آیيننامه تضمين معامالت دولتی به شماره/3214,2ت  6,563هـ مورخ34/,3/22
میباشند ،در صورت تمایل به شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم ،اعالم
آمادگی کتبی خود را بهمراه کپی رتبهبندي به طرح خطوط لوله چهارم وهشتم سراسري گاز به نشانی :خيابان شهيد سپهبد
قرنی ،نرسيده به پل کریمخان زند ،پالك  ،363طبقه چهارم ،اتاق  4,6ارایه نموده و متعاقباً از شرکتهاي داراي گواهينامه
صالحيت معتبر جهت دریافت مدارك استعالم ارزیابی کيفی دعوت بهعمل خواهد آمد.
بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از ارزیابی و امتيازدهی مدارك واصله از شرکتهاي واجد شرایط
حدود  46روز پس از انتشار آخرین آگهی ( )36/,6/22دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد .زمان تحویل پاکات پيشنهادات
فنی و مالی حدود  15روز پس از توزیع اسناد مناقصه ( )36/,3/26و بازگشایی پاکات پيشنهادات فنی حدود 1روز پس از
دریافت پاکات پيشنهادات ( )36/,3/1,میباشد و نيز ارزیابی فنی/بازرگانی  26روز پس از گشایش پاکات پيشنهادات فنی
( )36/3,/26و گشایش پاکات مالی 3,روز پس از ارزیابی فنی/بازرگانی( )36/33/,6صورت خواهد پذیرفت .محل دریافت
اسناد مناقصه و تحویل پاکات پيشنهادات ،نشانی فوق و بازگشایی آنها در کميسيون مناقصات میباشد .تكميل استعالم
ارزیابی و ارایه مدارك هيچگونه حقی را براي متقاضيان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
شرکتهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن  6662166,تماس حاصل نمایند.
توضيح :اطالعات دقيق موارد حدودي اعالم شده فوق ،طی فرآیند مناقصه به اطالع شرکتهاي واجد شرایط خواهد رسيد.

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به نشانی :خيابان شهيد سپهبد قرنی ،نرسيده به پل کریمخان زند ،پالك  ،363طبقه
چهارم ،اتاق  4,6در نظر دارد پروژه احداث خط لوله" 65نهم سراسري گاز حدفاصل دهگالن/مياندوآب را بصورت PC
ودر دو قطعه ( قطعه اول بطول  321کيلومتر با مبلغ برآورد اوليه حدود  606,,0,,,یورو بعالوه  2,2,ميليارد ریال و
مدت  2,ماه وقطعه دوم بطول  3,1کيلومتر با مبلغ برآورد اوليه حدود  406,,0,,,یورو بعالوه  316,ميليارد ریال و
مدت  2,ماه ) بطورهمزمان ودرقالب یک مناقصه ،با توجه به موارد زیر به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بيشتر میتوانند با شماره تلفن  6662166,تماس و یا با مراجعه به نشانی
 WWW.NIGCENG.IRمتن کامل آگهی را رؤیت نمایند.
 ارایه تضمين شرکت در مناقصه (براساس آیين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره /3214,2ت  6,563هـ مورخ ) 34/,3/22به مبلغ حدود  560,,,یورو بعالوه  26ميليارد ریال
 مهلت اعالم آمادگی کتبی (همراه با ارائه کپی رتبه بندي) جهت حضور در مناقصه  1روز پس از تاریخ درج آگهینوبت دوم و محل دریافت استعالم ارزیابی کيفی نشانی فوق می باشد.
 اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کيفی حدود  46روز ( )36/,6/22پس از انتشار آخرین آگهی به شرکت هايواجد شرایط تحویل می گردد و زمان ارایه پاکات پيشنهادات حدود  15روز ( )36/,3/26پس از توزیع اسناد
مناقصه میباشد.
 نتایج ارزیابی فنی/بازرگانی حدود  26روز پس از گشایش پاکات پيشنهادات فنی ( )36/3,/26اعالم شده و گشایشپاکات مالی  3,روز ( )36/33/,6پس از آن در کميسيون مناقصات انجام می گردد.
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