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 امکان سنجی مطالعات جامع  انجام و آزمایشگاهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور خدمات

  (QCBS)تپه به روش کیفیت و قیمت قزل میدان در طبیعی گاز سازی ذخیره
 

ش ، نبیشمال یاستاد نجات اله ابانیخشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ، طرح ذخیره سازی گاز طبیعی به نشانی: تهران، 

 یمعمول شاتیمخزن، آزما الیسنگ و س یریانجام خدمات نمونه گدر نظر دارد ،طبقه پنجم، 141، پالک یصارم دیشه ابانیخ

 یکیزیژئوف ریپردازش و تفاس ،یشناس نیزم یشگاهیمقاطع و خدمات آزما هیته ک،یژئومکان شاتی، آزما PVTمغزه ،  ژهیو و

را )به صورت  سقزل تپه گنبد کاوو دانیدر م MDP هیو ته یعیگاز طب یساز رهیذخ یو مطالعات امکان سنج یکیزیو پتروف

هشتاد و دو میلیون و سیصد و )صد و هشتاد و یک میلیارد و پانصد و  151.851.284.111اولیه با مبلغ برآورد ( کپارچهی

در مدت )دویست و شصت و یک هزار و ششصد و سی(  یورو  111،122پنجاه و چهار هزار و صد و دوازده( ریال و  

واگذار  طیمشاور واجد شرا نیمهندس یبه شرکتهابا شرایط زیر   (QCBS)یدو مرحله ا یعموم فراخوان قیاز طربیست ماه 

 .دینما

( یدروکربوریبا تخصص اکتشاف و استخراج نفت و گاز ) مطالعات جامع مخازن ه کیرتبه  حداقل دارایی که هایکلیه شرکت

 و ، شناسه ملییآزاد کار تیظرف ،مرتبط یسوابق کار ،یجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیاز معاونت برنامه ر

 فرآیند خرید خدمات مشاوردر صورت تمایل به شرکت در  ،باشندمی (1217سال ) های مالی حسابرسی شدهصورت

ح به طر بندیبهمراه کپی رتبهاعالم آمادگی کتبی خود را  ،دوم نوبت تاریخ آگهیهفت روز از  ظرف مدت توانند حداکثرمی

 طبقه پنجم، ،141، پالک یصارم دیشه ابانی، نبش خیشمال یاستاد نجات اله ابانیخ :به نشانی ذخیره سازی گاز طبیعی

 .ندینما افتیمشاوران را در یفیک یابیمدارک ارزنموده و  ارایه

 میباشد. نوبت دوم یروز پس از انتشار آگه 11ی حد اکثر فیک یابیمدارک ارز لیمهلت تحو نیآخر

دعوت بعمل خواهد آورد.  طیواجد شرا یاسناد واصله، از شرکتها یازدهیو امت یابیو ارز یاست کارفرما پس از بررس یهیبد

شرکتهای  نخواهد نمود. جادیا انیمتقاض یرا برا یحق چگونهیه ،ییو ارائه مدارک شناسا یابیاسناد و مدارک ارز لیتکم

 تماس حاصل نمایند. 51211112-51212744-51212742با شماره تلفن  د جهت کسب اطالعات بیشتر می توانندعالقمن

 خواهد رسید.  شرکتهای واجد شرایطمناقصه به اطالع  طی فرآیند ،حدودی اعالم شده فوقتوضیح: اطالعات دقیق موارد 
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