فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس تهران خیابان طالقاني نرسیده به چهاراره مفتح ساختمان شماره  022در نظر
دارد خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود در تهران را براي مدت دو سال ،در مبلغ حدود
 ( 00،222،222،222سي و هشت میلیارد ) ريال از طريق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
كلیه شركتهاي خدماتي داراي تائیديه صالحیت معتبر در رشته تاسیسات يا تعمیر و نگهداشت و همچنین گواهینامه تائید
صالحیت ايمني از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،سابقهكاري مرتبط ،دفتر كار تهران ،شناسه ملي  ،توان ارائه تضمین شركت
در فرآيند ارجاع كار (تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره /200320ت 50525هـ مورخ
 03/20/00هیئت وزيران) به مبلغ حدود  ( 2،022،222،222يک میلیارد و نهصد میلیون) ريال مي باشند .درصورت تمايل به
شركت در مناقصه مي بايست حداكثر  7روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به سامانه تداركات الكترونیكي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به انجام فرآيند مناقصه با كد فراخوان  0222200202222227در سامانه فوق
اقدام نمايند .لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء
الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كیفي توسط كمیته فني بازرگاني شركت ،قابل دريافت از طريق سامانه ستاد توسط
واجدين شرايط مي باشد.
گشايش پاكت هاي مالي پس از بارگذاري پیشنهادات در سامانه ستاد ،در كمیسیون مناقصات انجام خواهد گرديد.
شركت هاي عالقمند جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفنهاي 202-02020530-02020250تماس حاصل
نمايند.

برنامه زمانبندی مناقصه وفق بند "ی" ماده ( ) 2قانون برگزاری مناقصات
ردیف

مراحل فرآیند مناقصه

تاریخ

1

انتشار آگهی فراخوان مناقصه نوبت اول و دوم

1

مهلت دریافت (دانلود) مدارک استعالم ارزیابی کیفی

1033/30/19

0

آخرین مهلت بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران

1033/30/30

0

تاریخ ارزیابی کیفی مناقصه گران

1033/30/12

0

بارگذاری اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار

1033/30/12

2

دریافت (دانلود) و خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گران واجدین صالحیت امتیاز کیفی

1033/30/31

7

آخرین مهلت ارائه پاکات تضامین و پیشنهاد مالی

1033/30/12

2

گشایش پاکات مالی ( تضامین و پیشنهادهای مالی در کمسیون مناقصات )

1033/30/19

9

مدت اعتبار پیشنهاد های ارائه شده

 9و 1033/30/11

سه ماهه

روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ایران

