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 ايفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله
 

تهيه، طبخ و سرو صبحانه، ناهار، شام و اداره خدمات  تأمين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد       
جاده ساوه، اسالمشهر بعد از ميدان قائم به تعداد 22در كيلومتر رستوران مجتمع انبارهای مركزی شهيد طاهری واقع 

از طريق  ريال ميليونصد سيو  ميليارد پانزده در مبلغ حدود ،برای مدت يك سال پرس در روز را 232حدود 
 واجد شرايط واگذار نمايد. پيمانكار به مناقصه عمومي

امور آشپزخانه و معتبر در رشته صالحيت يه ارای تائيدشركتهای خدماتي د رستورانهای دارای پروانه كسب و كليه
ضمين توان ارائه ت، كاری مرتبط، دفتر كار تهران، شناسه مليسابقه ،اجتماعي رفاهكار و  تعاون، وزارتاز رستوران 

مورخ  02605/ت223322امالت دولتي به شماره تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين مع) شركت در مناقصه
ي باشند. درصورت تمايل به شركت در مناقصه مريال ميليون  شصت و پنجصد و هفت به مبلغ (هيئت وزيران 22/5/53

خود را به امورپيمانها و برآوردهای كتبي م آمادگي الروز از تاريخ آگهي نوبت دوم اع 7مي توانند حداكثر ظرف مدت 
ارائه و  222طبقه اول اتاق  -222ساختمان  -مفتح هنرسيده به چهاررا -يابان طالقانيخ-مهندسي به نشاني تهران

 بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از .گران را دريافت نمايندمدارك استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
پس  يك ماهحدود ) حائز حداقل امتياز الزمه( بررسي و ارزيابي و امتيازدهي مدارك واصله، از شركتهای واجد شرايط 

پس  حدود ده روز تحويل پاكات پيشنهادات قيمتدعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد، زمان  نوبت دوم از انتشار آگهي
باشد. همچنين محل مي از توزيع اسناد مناقصه و بازگشايي آنها حدود دو روز پس از دريافت پاكات پيشنهادات قيمت

در كميسيون مناقصات مي باشد.  يمت آدرس فوق و بازگشايي آنها دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكات پيشنهادات ق
تكميل استعالم ارزيابي  و ارائه مدارك هيچگونه حقي را برای ساير متقاضيان ايجاد نخواهد نمود، شركتهای عالقمند 

 تماس حاصل نمايند.  12323032و  12323352های جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن
 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه فردي

 22/3/57 انتشار آگهي فراخوان مناقصه 2
 23/3/57 ارزيابي كيفي مناقصه گران 2
 25/3/57 تحويل اسناد مناقصه به مدعوين 3

 27/3/57 دريافت پيشنهاد قيمت 3

 32/3/57 گشايش پاكات مالي  0
 سه ماه مدت اعتبار فرآيند مناقصه 6

 

يق و قطعي موارد حدودی اعالم شده فوق در حين تشريفات مناقصه به اطالع مدعوين خواهد توضيح: اطالعات دق
 رسيد. 
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