آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه هاي اجرايی جهت درج در شبكه هاي اطالع رسانی

فراخوان عمومي دو مرحله اي
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظردارد پروژه احداث تأسیسات تقویت فشار گاز برازجان را واقع
در ا ستان بو شهر ،به روش  EPCبا مبلغ حدود ( 1/150/000/000/000یکهزارو صد و پنجاه میلیارد) ریال و
مدت  30ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه شرکتهایی که داراي رتبه بندي  EPCدر رشته نفت وگاز (خطوط انتقال یا پاالیشگاههاي نفت و گاز) و یا
داراي رتبه  1نفت و گاز (خطوط انتقال یا پاالیشگگگاههاي نفت و گاز) بهمراه مشگگاور داراي رتبه  1نفت و گاز
(خطوط انتقال یا پاالی شگاههاي نفت و گاز) از سازمان مدیریت و برنامه ریزي ک شور با سوابق کاري مرتبط
و ظرفیت آزاد کاري  ،شنا سه ملی ،صورتهاي مالی ح سابر سی شده سال  95و توان ارائه تضمین ارجاع کار
پیمانکاري به مبلغ ( 57/500/000/000پنجاه و هفت میلیاردو پانصگگد میلیون) ریال به صگگورت واریز نقدي در
وجه شرکت و یا ضمانتنامه بانکی می با شند در صورت تمایل به شرکت در مناق صه می توانند حداکثر ظرف
مدت هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم ،اعال م آ مادگی کتبی خود را به همراه کیی رت به ب ندي ،به خد مات
پیمانهاي طرح تأسگگیسگگات تقویت فشگگار خطوط گاز به نشگگانیخ تهران خیابان شگگهید بهشگگتی – میدان تختی –
خیابان شهید قنبرزاده – خیابان هویزه پالک  -167طبقه سوم – اتاق  67ارائه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی
مناق صه گ ران را دریافت نمایند .بدیهی ا ست شرکت مهند سی و تو سعه گاز ایران پس از برر سی ،ارزیابی و
امتیاز دهی مدارک واصگگله از شگگرکتهاي واجد شگگرایط حدود ( )30روز پس از انتشگگار آخرین آگهی ،دعوت به
مناق صه بعمل خواهد آورد .زمان تحویل پاکات پی شنهادات حدود ( )15روز روز پس از توزیع ا سناد مناق صه
وبازگشایی حدود ( )20روز پس از دریافت پاکات پیشنهادات می باشد .تکمیل استعالم ارزیابی و ارائه مدارک
هیچ گونه حقی را براي سایر متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.
شرکتهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن  021-88748662تماس حاصل نمایند.
توضگگی خ اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودي اعالم شگگده فوق در حین تشگگریفات مناقصگگه به اطالع مدعوین
خواهد رسید.
روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران

