
 ) متن بلند ( فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

در قالب دو مناقصه  EPCپارچین به روش  تا  قم محمدیه اینچ 65 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد ، احداث خط انتقال گاز

با فشار  .5+ 655فشار  قم تا بعد از ایستگاه شیر بین راهی کیلومتر   کنترلکیلومتر  از  حد  فاصل  ایستگاه    5.16اول بطول گستره ، 

پوند بر اینچ مربع و تاسیسات مربوطه شامل ، ایستگاه ارسال توپک ، شیرهای قطع اتوماتیک جریان بین راهی ، انشعابات ،  565.طراحی 

چهار میلیارد هزار و سیصد و هفتاد و یک )  453،555،555،555،. حفاظت کاتدیک ، فییبر نوری و ساختمان مخابرات به مبلغ حدود

کیلومتر از بیرون ایستگاه شیر بین راهی  65دوم به طول حدود    گستره( یورو و چهار صد هزاردو میلیون و )  2،355،555   و  ( ریال

پوند بر اینچ مربع و تاسیسات مربوطه شامل ، ایستگاه دریافت  565.تا ایستگاه گیرنده توپک  پارچین  با فشار طراحی  .5+ 655کیلومتر 

  43،555،555،555.،.ابرات به مبلغ حدود توپک ، شیرهای قطع جریان بین راهی ، حفاظت کاتدیک ، فیبر نوری و ساختمان مخ

 یکماه )  31( یورو و هرکدام به مدت   پنجاه هزاریک میلیون نهصد و  ) 565،555،.( ریال و میلیارد چهارهزار و یکصد و سی ویک )

 ماه اجرا( از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 32ماه تجهیز کارگاه و 

 اینچ اصلی پروژه بصورت خام و بدون پوشش در تعهد کارفرما می باشد. 65ذکر است که تامین لوله های   الزم به

مناقصه گران می توانند در هر دو مناقصه مزبور شرکت کرده و نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند اما بمنظور استفاده 

گر فقط میتواند در یکی از دو مناقصه فوق الذکر برنده مناقصه بهینه از توانمندی پیمانکاران واجد صالحیت هر مناقصه 

 باشد.

 بودجه برنامه ودر رشته نفت و گاز با زیر شاخه خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان طرح و ساخت  یکلذا از کلیه شرکتهایی که دارای رتبه 

شور کرنامه بودجه رشاخه خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان و یا مشارکت شرکت پیمانکاری دارای رتبه یک رشته نفت و گاز با زی کشور

 ند ارجاع کارفرایمیباشند و توان ارائه تضمین شرکت در  مشاور دارای رتبه یک رشته خطوط لوله انتقال نفت و گاز نبا یک شرکت مهندسی

ریال و (هزار شش هفتادو هفتصدو و میلیون پنج و چهل و دویست میلیاردو پنج و بیست) 26،236،555،555 .با اول به مبلغ گستره 

به صورت  ریال( هزار سه و چهل چهارصدو و میلیون هفت هشتادو و دویست ودومیلیاردو بیست)  22،285،334،555به مبلغ  گستره دوم

الزم  .را دارندهیئت وزیران  22/5/53ه مورخ  65565/ت 24352.تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

درس به آستاد( ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولتفراخوان ارزیابی کیفی از طریق درگاه برگزاری مناقصه و بذکر است کلیه مراحل 

www.setadiran.ir 2558552.4.555555 دوم گستره و 2558552.4.555556 اول گستره فراخوان هایبا کد                                                    

انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای ،

 8.4.5.58و  5445تر می توانند با شماره تلفن عالقمندان جهت کسب اطالعات بیش. الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

 متن کامل آگهی را رویت نمایند. WWW.nigceng.ir( تماس و با مراجعه به نشانی اینترنتی  .52) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setadiran.ir/
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 قانون مناقصات( 2ماده  "ی") بند  هردو گسترهپارچین  –قم  محمدیه برنامه زمانی مناقصه

 تاریخ موضوع ردیف

 22/32/3131 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول  3

 4/32/3131 انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم 2

 33/32/3131 مهلت دریافت )دانلود( مدارک استعالم ارزیابی کیفی 1

 22/32/3131 فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی بارگذاریآخرین مهلت  4

 20/33/3131 تاریخ ارزیابی کیفی  2

 21/33/3131 متقاضیان واجد صالحیت کیفی  توسطاسناد مناقصه  دانلود 0

 33/33/3131 پیشنهاد فنی و مالی تضمین و پاکات  ارائهآخرین مهلت  7

 22/33/3131 گشایش پاکات الف ) ضمانتنامه ها ( و ب ) اسناد فنی (  1

 27/33/3131 اعالم نتایج ارزیابی فنی / بازرگانی پیشنهادات فنی متقاضیان  3

 23/33/3131 گشایش پاکات پیشنهادات مالی در کمیسیون مناقصات  32

 20/32/3131 و دوم اول گسترهاعالم نتیجه مناقصه  33

 23/22/3133 مدت اعتبار پیشنهاد 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


