
 

 ايران گاز توسعه و مهندسي شركت

 مشاورهگهي فراخوان خريد خدمات آ

 فراخوان عمومي  

خط انتقال گاز ه و كارگاهي يخريد خدمات مشاور نظارت عالشركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد 

نظارت عاليه و كارگاهي شامل  شهر سبزوار و اسفرايندر  كه كيلومتر 28بطول حدود  جغتای -نقاب -نياسفرا

مبلغ حدود  و ماه نظارت عاليه 81نظارت كارگاهي و  ماه61را در مدت اينچ  02و 82بر احداث خط انتقال گاز 

 عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد .  مناقصه ريال از طريق 82، 222، 222، 222

از معاونت  خطوط انتقال گاز تخصص نفت و گاز گروهدر  8 پايه حداقل كليه شركتهای مهندسين مشاور كه دارای

شناسه ملي و برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ،سوابق كاری مرتبط،ظرفيت آزاد كاری ،

ثر ظرف مي توانند حداك مناقصه سابرسي شده مي باشند در صورت تمايل به شركت در صورتهای مالي ح

، اعالم آمادگي كتبي خود را به همراه كپي رتبه بندی به خدمات پيمانهای  دوم مدت هفت روز از تاريخ آگهي نوبت

ارائه  8طبقه   8پالك  امانينبش كوچه  –سپهبد قرني  خيابان–به نشاني تهران  خطوط لوله سراسری گازطرح 

را دريافت نمايند . بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران  مدارك استعالم ارزيابي كيفي مشاورانو 

روز پس از  82حدود كتهای واجد شرايط از شراستعالمهای ارزيابي كيفي واصله  ارزيابي و امتيازدهياز پس 

، زمان تحويل پاكات پيشنهادات فني بازرگاني و قيمت هد آوردبعمل خواانتشار آخرين آگهي ،دعوت به مناقصه 

روز پس از دريافت  2روز پس از توزيع اسناد مناقصه و بازگشايي پيشنهادات فني بازرگاني حدود  62حدود 

پيشنهادات مي باشد .همچنين محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكات پيشنهادات آدرس فوق و بازگشايي 

و ارائه مدارك شناسايي  . تكميل استعالم ارزيابي كيفيادات در هيات انتخاب مشاور مي باشدپاكات پيشنه

 ايجاد نخواهد نمود . هيچگونه حقي را برای متقاضيان 

خطوط خدمات پيمانهای طرح   26061622تلفن شركتهای عالقمند جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره 

 تماس حاصل نمايند . لوله سراسری گاز 

توضيح: اطالعات دقيق و قطعي موارد حدودی اعالم شده فوق در حين تشريفات مناقصه به اطالع مدعوين خواهد 

 رسيد. 

 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 



 

 


