
 آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه هاي اجرایی جهت چاپ در روزنامه 

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی دومرحله اي  پروژه احداث خط انتقال گاز "16 تربت حیدریه – کاشمر به شماره 
 790911

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس تهران –خیابان سپهبد قرنی – نبش کوچه امانی پالك 2  طبقه 2   
در نظر دارد پروژه احداث خط انتقال گاز "16 تربت حیدریه-کاشمر به طول 77  کیلومتر را به مبلغ حدود 
654.602.000.000 ریال و مدت 15 ماه با توجه به موارد زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . عالقمندان 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن81316020- 81316108 خدمات پیمانهاي طرح خطوط لوله 

سراسري تماس و با مراجعه به نشانی WWW.NIGCENG.IR متن کامل آگهی را رویت  نمایند . 
-ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدي) به مبلغ حدود 

11.746.000.000 ریال 
-مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه حداکثر  7 روز پس از تاریخ آگهی نوبت دوم به شرح جدول 

ذیل و محل دریافت استعالم ارزیابی کیفی آدرس فوق می باشد .
مالحظات تاریخ تقریبي شرح ردیف

هفت روز بعد از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم   ١٣٩۵/١١/١٣ آخرین مهلت توزیع فرمهاي ارزیابی کیفی ١

١٣٩۵/١١/٢٧ آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی ٢

١٣٩۵/١٢/١١ توزیع اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت ٣

١٣٩۵/١٢/٢۵ آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی و مالی ۴

١٣٩۵/١٢/٢٨ بازگشایی پاکات الف و ب ۵

<<روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران>> 

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران



آگهی فراخوان مناقصه عمومی پروژه هاي اجرایی جهت درج در شبکه هاي اطالع رسانی

اصالحیه فراخوان مناقصه عمومی  دو مرحله اي پروژه احداث خط انتقال گاز "16 تربت حیدریه – کاشمر به شماره 
790911

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد پروژه احداث خط انتقال گاز "16 تربت حیدریه-کاشمر به طول حدود 77  
کیلومتر را در مبلغ حدود 654.602.000.000 ریال و مدت 15 ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید . 
کلیه شرکتهایی که داراي حداقل پایه 2  در رشته نفت و گاز تخصص خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي کشور ،سوابق کاري مرتبط،ظرفیت آزاد کاري ،شناسه ملی ، صورتهاي مالی حسابرسی شده و توان ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ حدود 11.746.000.000 ریال بصورت واریز نقدي در وجه شرکت و یا ضمانتنامه 
بانکی می باشند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه  می توانند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم ، 
اعالم آمادگی کتبی خود را به همراه کپی رتبه بندي به خدمات پیمانهاي طرح خطوط لوله سراسري گاز به نشانی تهران –
خیابان سپهبد قرنی – نبش کوچه امانی پالك 2  طبقه 2  ارائه و مدارك استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران را دریافت 
نمایند . بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از ارزیابی و امتیازدهی مدارك واصله از شرکتهاي واجد 
شرایط دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد، زمان دریافت و تحویل پاکات به شرح جدول ذیل می باشد .همچنین محل 
دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشایی آنها در کمیسیون مناقصات می باشد، تکمیل 

استعالم ارزیابی و ارائه مدارك هیچگونه حقی را براي سایر متقاضیان ایجاد نخواهد نمود . 
مالحظات تاریخ تقریبي شرح ردیف

هفت روز بعد از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم   ١٣٩۵/١١/١٣ آخرین مهلت توزیع فرمهاي ارزیابی کیفی ١

١٣٩۵/١١/٢٧ آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی ٢

١٣٩۵/١٢/١١ توزیع اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت ٣

١٣٩۵/١٢/٢۵ آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی و مالی ۴

١٣٩۵/١٢/٢٨ بازگشایی پاکات الف و ب ۵

شرکتهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن81316020- 81316108  خدمات پیمانهاي طرح 
خطوط لوله سراسري تماس حاصل نمایند .  

توضیح: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودي اعالم شده فوق در حین تشریفات مناقصه به اطالع مدعوین خواهد رسید. 
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