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 )استان كرمان( جيرفت -پيمانكار پروژه احداث خط انتقال گاز كهنوج-گذارفراخوان شناسايي سرمايه

 ایدو مرحله –عمومي  
 کيلومتر 17به طول تقریبیجيرفت  - کهنوج گاز انتقال اینچ 02لوله شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد تامين منابع مالی و احداث پروژه خط

 (LBV)، شيرهاي قطع جریان بين راهی (L/R)ارسال و دریافت توپك  هايانشعاب، ایستگاه هايبه همراه تاسيسات مربوط شامل فيبر نوري، ایستگاه

 .پيمانكار واجد صالحيت واگذار نماید -گذارسرمایه اي بهرا از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهواقع در استان کرمان  (CP)و حفاظت کاتدیك 

در  باشد.ریال می( 022ر222ر222ر222) ميلياردهشتصد هاي تامين مالی( )بدون احتساب هزینه هاي احداثهزینهبرآورد  و ماه 71دوره احداث پروژه 

دوره احداث بر پيمانكار در طول -گذارکارکرد سرمایه. گيردپيمانكار صورت نمی-گذارسرمایهپرداخت ویا پرداختی به طول دوره احداث هيچگونه پيش

بها و ضرایب مربوطه محاسبه و به حساب وي منظور و در دوره بازپرداخت با احتساب نرخ اساس قيمت ليست اقالم پروژه و احجام کار براساس فهرست

 دد.گرقسط در فواصل زمانی دو ماهه )اولين قسط دو ماه پس از تحویل پروژه( پرداخت می 0بصورت  ،هزینه تامين مالی پيشنهادي

 گردد.پيمانكار تضمين می-گذاربه نفع سرمایهشرکتی گذاري توسط شرکت ملی گاز ایران از طریق صدور ضمانت نامه بازپرداخت سرمایه

سازمان مدیریت و گاز از در رشته نفت و  (0حداقل پایه دو ) داراي از کليه متقاضيان واجد شرایط که توانمندي تامين منابع مالی مورد نياز پروژه را داشته و

مبلغ یازده ميليارد و ششصد و پانزده ميليون به  فرآیند ارجاع کارباشند و همچنين توانایی ارایه ضمانتنامه شرکت در ریزي کشور میبرنامه

تهران، خيابان نی به نشاشود حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، با مراجعه دعوت می را دارند،( ریال 77ر176ر222ر222)

بندي آمادگی خود را در فرآیند ارجاع با ارایه گواهينامه رتبه 620طرح خطوط انتقال گاز اتاق  0سپهبد قرنی، نرسيده به پل کریم خان کوچه امانی پالك 

ی و مدیریتی دعوت به عمل خواهد آمد. از هاي واجد شرایط جهت دریافت فرمهاي ارزیابی کيفی و صالحيت مالکار کتباً اعالم نمایند، متعاقباً از شرکت

آید تا نسبت به تكميل متقاضيانی که صالحيت آنان در مرحله ارزیابی کيفی و صالحيت مالی احراز گردد، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می

به آدرس  توانندجهت کسب اطالعات بيشتر میمتقاضيان خود اقدام نمایند. «( ج»و « ب»، «الف)»هاي پيشنهادي اسناد مناقصه و ارایه پاکت

www.nigceng.ir تماس حاصل نمایند 207-07471360با شماره تلفن یا  مراجعه و. 

 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه 

 تاریخ شرح ردیف

 71/20/7436 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول 7

 03/20/7436 فراخوان نوبت دومانتشار آگهی  0

 76/23/7436 آخرین مهلت توزیع فرمهاي ارزیابی کيفی و صالحيت مالی 4

 03/23/7436 آخرین مهلت تحویل فرمهاي ارزیابی کيفی و صالحيت مالی 3

 03/72/7436 توزیع اسناد مناقصه به متقاضيان واجد صالحيت کيفی و مالی 6

 42/77/7436 نهاد فنی و مالی  آخرین مهلت تحویل پاکات پيش 1

 21/70/7436 اعالم نتایج ارزیابی فنی/ بازرگانی پيشنهادات فنی متقاضيان 3

 76/70/7436 گشایش پاکت پيشنهادات مالی در کميسيون مناقصات 72

 70/70/7436 اعالم نتيجه مناقصه 70
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