
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 

فراخوان عمومي دو مرحله اي 

       شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد تأمين خدمات مرتبط با بررسي صورت وضعيت هاي قطعی پروژه های خود را براي م��دت دو
سال و مبلغ حدود پنج ميليارد ريال از طريق استعلم عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. 

       كليه شركتهاي مهندسين مشاور كه داراي حداقل پايه دو در رشته نفت و گاز، تخصص پاليشگاههای نفت و گاز و پتروشيمی يا خطوط انتقال
نفت و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سوابق كاري مرتبط، ظرفيت آزادكاري، شناسه ملي
مي باشند در صورت تمايل به شركت در استعلم مي توانند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ آگهي نوبت دوم، اعلم آمادگي كتبي خ��ود را ب��ه

200 خيابان طالقاني نرسيده به چهاراه مفتح س��اختمان ش��ماره –همراه كپي رتبه بندي، به امور پيمانها و برآوردهاي مهندسي به نشاني  تهران 
پ��س از ارزي��ابي و  ارائه و استعلم ارزيابي كيفي مشاوران را دريافت نمايند. بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران121طبقه اول اتاق 

روز پس از انتشار آخرين آگهي دعوت به استعلم بعمل خواه��د آورد، زم��ان تحوي��ل40امتيازدهي مدارك واصله از شركتهاي واجد شرايط حدود 
روز پ��س از7روز پس از توزيع اسناد  استعلم و بازگشايي پيش��نهادات فن��ي بازرگ��اني ح��دود 20پاكات پيشنهادات فني بازرگاني و مالي حدود 

دريافت پيشنهادات مي باشد. همچنين محل دريافت اسناد استعلم و تحويل پاكات پيشنهادات آدرس فوق و بازگشايي پاكات پيش��نهادات م��الي در
هيأت انتخاب مشاور مي باشد تکميل استعلم  ارزيابي كيفي و ارائه مدارك شناسايي هيچگونه حقي را براي ساير متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

 تماس حاصل نمايند. 81313542- 81314491شركتهاي علقمند جهت كسب اطلعات بيشتر مي توانند با شماره تلفنهای 
توضيح: اطلعات دقيق و قطعي موارد حدودي اعلم شده فوق در حين تشريفات استعلم به اطلع مدعوين خواهد رسيد. 
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