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  شركت ملي گاز ايران                                                     

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 

 

 ايمرحله دوفراخوان مناقصه عمومي 
 

انجام خدمات بروزرساني و پشتیباني از سیستم های نرم افزاری و شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد        
، مديريت خدمات فن صورت وضعیتسامانه نرم افزاری سامانه نرم افزاری حضور و غیاب،  ملداده ها در تهران شاانتقال 

ريال و مدت دو سال از طريق  میلیارد و هشت بیستآوری اطالعات و اشتراک اينترنت بي سیم و غیره ... را در مبلغ حدود 
 . مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد

ته های تولید و پشتیباني نرم در يکي از رش سهپشتیباني و پايه  خدمات در  رشته دوكه دارای حداقل پايه يي شركتهاكلیه 
رهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیباني بسته های نرم افزاری يا بسته های حامل محتوا، ارائه و پشتیباني نرم افزا

حراست وزارت ي انفورماتیک و مورد تائید سازمان ، شورای عالو بودجه كشور افزارهای پايه و ابزار از سازمان برنامه
به  فرآيند ارجاع كارتوان ارائه تضمین شركت در  و ، دفتر تهراننفت، سوابق كاری مرتبط و ظرفیت آزادكاری، شناسه ملي

ن معامالت دولتي به شماره ريال )تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمی و چهارصد میلیون يک میلیاردمبلغ حدود 
مي توانند حداكثر  مناقصهدر صورت تمايل به شركت در هیئت وزيران(  مي باشند،  11/5/53مورخ  02605/ت214321

امور پیمانها و همراه كپي رتبه بندی به ظرف مدت هفت روز از تاريخ آگهي نوبت دوم، اعالم آمادگي كتبي خود را به 
 ،212اتاق  طبقه اول 122طالقاني نرسیده به چهارراه مفتح ساختمان شماره  تهران خیابان های مهندسي به نشانيبرآورد

 را دريافت نمايند. قصه گرانمنا ارائه و مدارک ارزيابي كیفي
شرايط مدارک واصله از شركت های  واجد بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از ارزيابي و امتیازدهي  

نهادات فني پیشبعمل خواهد آورد، زمان تحويل پاكات مناقصه دعوت به آخرين آگهي روز پس از انتشار  (42)حدود 
روز پس از دريافت (4)فني بازرگاني حدود اكات و بازگشايي پمناقصه توزيع اسناد  روز پس از (20)بازرگاني و مالي حدود 

و تحويل پاكات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشايي پاكات ه مناقصپیشنهادات مي باشد. همچنین محل دريافت اسناد پاكات 
 ساير مي باشد. تکمیل استعالم ارزيابي كیفي و ارائه مدارک هیچگونه حقي را برایكمیسیون مناقصات نهادات در شپی

  متقاضیان ايجاد نخواهد نمود. 
 تماس حاصل نمايند. 32424031 / 32424256 هایكسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفنعالقمند جهت شركت های 

 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه رديف تاريخ مراحل فرآيند مناقصه رديف
 2/22/53 گشايش پاكات فني 0 1/5/53 انتشار آگهي فراخوان مناقصه 2
 12/22/53 ارزيابي فني و بازرگاني 6 1/22/53 ارزيابي كیفي مناقصه گران  1
 17/22/53 گشايش پاكات مالي 7 7/22/53 دريافت اسناد مناقصه  4
)پیشنهاد  عودت اسناد مناقصه 3

  فني/مالي(
 سه ماه مدت اعتبار پیشنهادها 3 13/22/53

  

 به اطالع مدعوين خواهد رسید.  استعالماعالم شده فوق در حین تشريفات حدودی توضیح: اطالعات دقیق و قطعي موارد 
 
 

 نايرا روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز                                                                         

 


