
 

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

 PCبنارویه به روش  –اینچ جویم  01شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظردارد، احداث خط انتقال گاز 

خط لوله سراسری چهارم منشعب و تا ایستگاه گیرنده توپک جویم و ایستگاه شیر  602که از کیلومتر حدود 

دوالیه  FBEکیلومتر با پوشش  011و به طول حدود  API 5L X42اینچ از نوع  01انتهایی بنارویه به قطر لوله 

  ،گاههای فرستنده و گیرنده توپک، انشعاباتپوند بر اینچ مربع ادامه می یابد را شامل ایست 0011و فشار طراحی 

ریال و به حروف ) دویست و نود  602.111.111.111شیرهای بین راهی و حفاظت کاتدیک به مبلغ حدود 

 ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 01و شش میلیاردریال ( و مدت کالً 

اینچ اصلی پروژه بصورت خام و بدون پوشش در تعهد کارفرما می  01ای الزم به ذکر است که تأمین لوله ه

در مورد اجناس در تعهد پیمانکار قیمت ها باید متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه  و باشد

 گردد.

برنامه  و لذا از کلیه شرکتهایی که دارای حداقل پایه سه در رشته خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان مدیریت

ریال و به حروف  0.601.111.111ریزی کشور میباشند و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ حدود  

هفت میلیاردو دویست و چهل میلیون ریال ( به صورت تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت ) 

دارند در صورت تمایل به شرکت در هیئت وزیران را  66/0/00مورخ  1120/ت 064016دولتی به شماره 

مناقصه میتوانند حد اکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، اعالم آمادگی کتبی خود 

و رتبه بندی دارای اعتبار به واحد خدمات پیمانهای طرح خطوط انتقال را به همراه تصویر گواهی صالحیت 

 6نرسیده به پل کریم خان نبش کوچه امانی پالک  –خیابان شهید سپهبدقرنی  –گاز به نشانی تهران 

ارائه نمایند. همچنین مناقصه  110اطاق  4ساختمان ششم شرکت مهندسی و توسعه گاز طبقه پنجم بلوک 

 تگران واجد شرایط باید مدارک استعالم ارزیابی کیفی ) دستورالعملها و فرم های ارزیابی کیفی ( را از سای

دانلود کرده و اصل فرم های مدارک تکمیل  www. Nigceng.irشرکت مهندسی و توسعه گاز به آدرس 

خه الکترونیکی )دوعدد لوح شده ارزیابی کیفی را در یک نسخه کاغذی و سایر مدارک پیوستی را در دو نس

( حداکثر تا سه هفته امضائ اشخاص مجاز درج گردیده استکه روی آنها و کلیه مدارک ارسالی مهر و فشرده 

 ( تحویل داده و رسید دریافت نمایند.بت دوم به طرح خطوط انتقال گاز )آدرس فوقبعد از انتشار آگهی نو

بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از بررسی و ارزیابی مدارک واصله، از شرکت های واجد 

مناقصه بعمل خواهد آورد. همچنین محل دریافت  شرایط حدود سه ماه پس از انتشار آخرین آگهی دعوت به

اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات، آدرس فوق بوده و بازگشائی آنها در کمیسیون مناقصات صورت می 

پذیرد. تکمیل استعالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. شرکت 

( تماس 160)  60402100و  2406العات بیشتر می توانند با شماره تلفن های عالقمند جهت کسب اط

 حاصل نمایند. 

: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده فوق، درحین تشریفات مناقصه به اطالع مدعوین   توضیح

اقبالً پاکات متعخواهد رسید و تاریخ زمان تحویل اسناد و مدارک مناقصه و پاکات پیشنهادات و زمان بازگشائی 

                               .می باشد زیرضمنا برنامه زمانبندی اولیه مناقصه به شرح جدول  اعالم خواهد شد.



 

 

 

 قانون مناقصات( 2ماده  "ی"بنارویه )بند  –برنامه زمانی مناقصه پروژه جویم 

 ردیف

 

 تاریخ موضوع

0 

 

 0/4/00 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول

6 

 

 00/4/00 انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم

4 

 

 60/4/00 مهلت اعالم آمادگی مناقصه گران

0 

 

 0/0/00 آخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی

  60/1/00 تاریخ ارزیابی کیفی 1

 

2 

 

 01/2/00 توزیع اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت کیفی

0 

 

 01/0/00 پاکات پیشنهاد فنی و مالیآخرین مهلت تحویل 

  01/0/00 گشایش پاکات فنی 6

 

0 

 

 01/6/00 اعالم نتایج ارزیابی فنی/ بازرگانی پیشنهادات فنی متقاضیان

01 

 

 61/6/00 گشایش پاکات پیشنهادات مالی در کمیسیون مناقصات

00 

 

 61/0/00 اعالم نتیجه مناقصه

06 

 

 61/00/00 مدت اعتبار پیشنهاد

 

 (می شرکت مهندسی و توسعه گاز ایرانروابط عمو) 

 

 

 

 



 

 

 


