شركت ملي گاز ايران
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد خدمات انبارداری و پشتیباني مجتمع انبارهای شهید طاهری در
تهران را برای مدت يكسال ،در مبلغ حدود پنجاه و پنج میلیارد ريال از طريق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط
واگذار نمايد.
كلیه شركتهای خدماتي دارای تائید صالحیت معتبر در رشته خدمات عمومي از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
صورت های مالي حسابرسي شده سال  59سابقهكاری مر تبط ،دفتر كار تهران ،شناسه ملي و توان ارائه تضمین
شركت در مناقصه ( تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره /214321ت 92695مورخ
 53/5/11هیئت وزيران) به مبلغ حدود دو میلیارد و پانصد میلیون ريال ميباشند .درصورت تمايل به شركت در
مناقصه مي توانند حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ آگهي نوبت دوم اعال م آمادگي كتبي خود را به امورپیمانها و
برآوردهای مهندسي به نشاني تهران-خیابان طالقاني -نرسیده به چهارراه مفتح -ساختمان  -122طبقه اول اتاق 212
ارائه و مدارك استعالم ارزيابي كیفي مناقصهگران را دريافت نمايند بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
پس از بررسي و ارزيابي و امتیازدهي مدارك واصله ،از شركتهای واجد شرايط حدود سي روز پس از انتشار آخرين
آگهي دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد ،زمان تحويل پاكات پیشنهادات قیمت حدود ده روز پس از توزيع اسناد
مناقصه و بازگشايي آنها حدود دو روز پس از دريافت پاكات پیشنهادات قیمت مي باشد .همچنین محل دريافت اسناد
مناقصه و تحويل پاكات پیشنهادات قیمت آدرس فوق و بازگشايي آنها در كمیسیون مناقصات ميباشد .تكمیل استعالم
ارزيابي و ارائه مدارك هیچگونه حق ي را برای ساير متقاضیان ايجاد نخواهد نمود ،شركتهای عالقمند جهت كسب
اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفنهای  12423352و  12424931تماس حاصل نمايند.
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توضیح :اطالعات دقیق و قطعي موارد حدودی اعالم شده فوق در حین تشريفات مناقصه به اطالع مدعوين خواهد
رسید.
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