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فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

 ساعته10تأمين سي و پنج دستگاه اتومبيل سواري (پژو، سمند) با راننده بصورت        شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد 
ريال از طريق مناقصه عمومي ب;;ه پيمانك;;ار واج;;دبا مجوز طرح ترافيك در تهران را براي مدت يك سال در مبلغ حدود شانزده ميليارد 

شرايط واگذار نمايد.
كليه شركتهاي خدماتي داراي تائيديه معتبر در رشته حمل و نقل از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه كس;;ب از اتح;;اديه مرب;;وطه،  ،
سابقه كاري مرتبط، دفتر كار تهران، شناسه ملي، صورتهاي مالي حسابرسي شده و توان ارائه تضمين شركت در مناقصه به مبلغ حدود
پنجاه و چهار ميليون و پانصد هزار ريال بصورت واريزنقدي در وجه شركت و يا ضمانتنامه بانكي مي باش;;ند. درص;;ورت تماي;;ل ب;;ه

 روز از تاري;;خ آگه;;ي ن;;وبت دوم اعلم آم;;ادگي كت;;بي خ;;ود را ب;;ه امورپيمانه;;ا و7شركت در مناقصه مي توانند حداكثر ظرف مدت 
 ارائه و م;;دارك121- طبقه اول ات;;اق 200برآوردهاي مهندسي به نشاني تهران-خيابان طالقاني- نرسيده به چهارراه مفتح- ساختمان 

استعلم ارزيابي كيفي مناقصه گران را دريافت نمايند بديهي است شركت مهندسي و توسعه گ;;از اي;;ران پ;;س از بررس;;ي و ارزي;;ابي و
امتيازدهي مدارك واصله، از شركتهاي واجد شرايط حدود سي روز پس از انتشار آخرين آگهي دعوت به مناقص;;ه بعم;;ل خواه;;د آورد،
زمان تحويل پاكات پيشنهادات قيمت حدود ده روز پس از توزيع اسناد مناقصه و بازگشايي آنها حدود دو روز پ;;س از دري;;افت پاك;;ات
پيشنهادات قيمت مي باشد. همچنين محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكات پيش;;نهادات قيم;;ت آدرس ف;;وق و بازگش;;ايي آنه;;ا  در
كميسيون مناقصات مي باشد. تكميل استعلم ارزيابي  و ارائه مدارك هيچگونه حقي را براي س;;اير متقاض;;يان ايج;;اد نخواه;;د نم;;ود،

 تماس حاصل نمايند. 81313542 و 81313415شركتهاي علقمند جهت كسب اطلعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن هاي 
توضيح: اطلعات دقيق و قطعي موارد حدودي اعلم شده فوق در حين تشريفات مناقصه به اطلع مدعوين خواهد رسيد. 
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