
 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
 

اجرای پروژه احداث سیستم اعالن حریق  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در نظر دارد 

کیلومتری شهرستان المرد را بصورت  03جنوب استان فارس،  در پاالیشگاه گاز پارسیان واقع

PC  تست ونصب  ،شامل خرید ، ( راه اندازی سیستمF&G )در دو منطقه صنعتی و  پاالیشگاه

مناقصه عمومی  ماه از طریق 86 در مدتریال  333/333/333/816مبلغ پایه حدود  با غیرصنعتی

 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

هیزات و تأسیسات و تجگاز و پتروشیمی  در رشته نفت ، دوپایه  کلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای

آزادکاری، شناسه ملی، ، سوابق کاری مرتبط و ظرفیت  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه از 

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ حدود  ( و توان ارائه95صورتهای مالی حسابرسی شده )سال

ریال به صورت واریزی نقدی در وجه شرکت و یا ضمانتنامه بانکی می باشند  333/333/343/5

ظرف مدت هفت روز از تاریخ آگهی  حداکثرتوانند می ، در صورت تمایل به شرکت در مناقصه 

کپی رتبه بندی به واحد خدمات پیمانهای طرح  نوبت دوم، اعالم آمادگی کتبی خود را به همراه

خیابان  نبش -یم خاننرسیده به پل کر –خیابان سپهبد قرنی  -نشانی تهران توسعه پاالیشگاهها به

ارائه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران را دریافت  430اتاق  4طبقه  -2پالک -امانی

ارزیابی و امتیازدهی مدارک واصله  نمایند. بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از

، از شرکتهای واجد شرایط حدود یکماه  پس از انتشار آخرین آگهی دعوت به مناقصه بعمل خواهد 

تحویل پاکات پیشنهادات فنی و بازرگانی حدود یکماه پس از توزیع اسناد مناقصه و  آورد. زمان

هفته پس از دریافت پاکات پیشنهادات می  بازگشائی پاکات پیشنهادات فنی و بازرگانی حدود یک

باشد . همچنین محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشائی 

 ون مناقصات می باشد. تکمیل استعالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچگونه حقی را برایآنها در کمیسی

 متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. سایر

تماس  328-11198193شرکتهای عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

 حاصل نمایند.
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   - 03/7/96 عودت اسناد مناقصه 5



توضیح: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده فوق در حین تشریفات مناقصه به اطالع 

 مدعوین خواهد رسید.


