
 شرکت مهنذسی و توسعه گاز ایران 

 ای( فراخوان عمومی )یک مرحله

استان آرربایجان شرقی يالغ در  احذاث یارد تعمیراتی خط لوله میانهدر وظز دارد پزيصٌ شزکت مُىذسی ي تًسؼٍ گاس ایزان        

مبلغ حذيد     دررا  PCتاسیسات مکانیکی و برقی و مخابراتی به صورت  ،عملیات سیویل، محوطه سازیشامل ، شهرستان میانه

جهت تطبیق تغییرات قیمت از زمان مبنای  9/9و ضریب تبذیل  69فهرست بهای پایه  طبكریال  427/659/755/935

ًمی بٍ پیماوکار اس طزیك مىالصٍ ػم ماه 07ي مذت  69 سال ( به سه ماهه دوم69سال  )سه ماهه چهارم 69فهرست بهای سال 

 ياجذ شزایط ياگذار ومایذ.

ریشی ي  اس مؼايوت بزوامٍ تاسیسات و تجهیسات در رشتٍ چهاري پایٍ  ساختمان در رشتٍدو َایی کٍ دارای حذالل پایٍ  کلیٍ شزکت

شذٌ ي تًان ارائٍ َای مالی حسابزسی  آساد کاری، شىاسٍ ملی ، صًرت  کاری مزتبط ي ظزفیت رت راَبزدی ریاست جمًُری، سًابكوظا

باشىذ، در  وامٍ باوکی می ریال بٍ صًرت ياریش ومذی در يجٍ شزکت ي یا ضماوت 777/777/299حذيد  تضمیه شزکت در مىالصٍ بٍ مبلغ

اػالم آمادگی کتبی خًد را بٍ َمزاٌ  ،دومزف مذت َفت ريس اس تاریخ آگُی وًبت ظتًاوىذ حذاکثز  میصًرت تمایل بٍ شزکت در مىالصٍ 

خیابان شهیذ صابونچی خیابان هویسه بٍ وشاوی  طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانیَای  بىذی بٍ ياحذ خذمات پیمان ی رتبٍکپ

گزان را دریافت ومایىذ. بذیُی است شزکت مُىذسی ي تًسؼٍ  ارائٍ ي مذارن استؼالم ارسیابی کیفی مىالصٍ 909اتاق  934غربی پالک 

ار آخزیه آگُی دػًت ريس پس اس اوتش 04َای ياجذ شزایط حذيد  ارسیابی ي امتیاسدَی مذارن ياصلٍ، اس شزکت بزرسی، گاس ایزان پس اس

پاکات پیشىُاد ريس پس اس تًسیغ اسىاد مىالصٍ ي باسگشایی  91يد ذػمل خًاَذ آيرد. سمان تحًیل پاکات پیشىُاد لیمت ح بٍ مىالصٍ بٍ

یشىُادات می باشذ. َمچىیه محل دریافت اسىاد مىالصٍ ي پاکات پیشىُادات آدرس فًق ي ريس پس اس دریافت پاکات پ 93حذيد  لیمت

بزای سایز متماضیان ایجاد وخًاَذ  اگًوٍ حمی ر باشذ. تکمیل استؼالم ارسیابی ي ارائٍ مذارن َیچ باسگشایی آوُا در کمیسیًن مىالصات می

 تماس حاصل فزمایىذ. 55415332ىذ با شمارٌ تلفه َای ػاللمىذ جُت کسب اطالػات بیشتز می تًاو ومًد. شزکت

 تًضیح: اطالػات دلیك ي لطؼی مًارد حذيدی اػالم شذٌ فًق در حیه تشزیفات مىالصٍ بٍ اطالع مذػًیه خًاَذ رسیذ.
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