فراخوان عمومي دو مرحله اي
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس تهران خ طالقاني نرسیده به چهارراه مفتح ساختمان شماره 022
درنظر دارد تأمين خدمات خرید خدمات مشاوره جهت بررسی و صحه گذاری عمليات مسيریابی  ،نقشه
برداری و ژئوتکنيک در پروژه های خود را براي مدت سه سال ،با برآورد حدود شصت و نه ميليارد ریال از
طريق استعالم عمومي به شركت مهندسین مشاور واجد شرايط واگذار نمايد.
كلیه شركتهاي مهندسین مشاور كه داراي حداقل پايه دو در گروه تخصص هاي مشترک ،تخصص نقشه
برداري زمیني و ژئوتکنیک ( هر دو با هم ) يا حداقل پايه دو تخصص نقشه برداري زمیني و معرفي همکار
داراي حداقل پايه دو تخصص ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه كشور ،سوابق كاري مرتبط ،ظرفیت
آزادكاري ،شناسه ملي ،صورتهاي مالي حسابرسي شده سال  ،89در صورت تمايل به شركت در استعالم
مي بايست حداكثر  7روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به سامانه تداركات الکترونیکي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به انجام كلیه مراحل فرآيند خريد خدمات مشاوره با كد
فراخوان  0222280212222202در سامانه فوق اقدام نمايند .لذا الزم است متقاضیان در صورت عدم عضويت
قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الکترونیکي ،جهت شركت در استعالم را محقق
نمايند.
اسناد خريد خدمات مشاوره پس از انجام ارزيابي كیفي قابل دريافت از طريق سامانه ستاد توسط واجدين
شرايط مي باشد.
گشايش پاكات هاي فني و مالي پس از بازگذاري پیشنهادات در سامانه ستاد ،در هیئت انتخاب مشاور انجام
خواهد شد.عالقمندان جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره هاي 202- 92121110- 92121210
تماس حاصل نمايند.
برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره (بند  71ماده  2آیين نامه خرید خدمات مشاوره )
تاريخ

رديف مراحل فرآيند استعالم و انتخاب مشاور

 02و 2122/21/08

2

انتشار آگهي فراخوان خريد خدمات مشاوره

0

مهلت دريافت (دانلود) مدارک استعالم ارزيابي كیفي

2122/21/21

1

آخرين مهلت بارگذاري مستندات ارزيابي توسط مناقصه گران

2122/21/02

1

تاريخ ارزيابي كیفي مناقصه گران

2122/21/22

1

تاريخ بارگذاري اسناد خريد خدمات مشاوره توسط مناقصه گزار

2122/21/21

2

مهلت دريافت (دانلود) و خريد اسناد توسط مشاوران واجدين صالحیت امتیاز كیفي

2122/21/27

7

مهلت ارائه پاكات پیشنهاد فني و مالي

2122/22/22

9

گشايش پاكات پیشنهاد فني

2122/22/29

8

گشايش پاكات مالي

2122/22/07

22

مدت اعتبار پیشنهاد هاي ارائه شده

سه ماه

روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

