
 عمومی جهت درج در شبکه اطالع رسانیآگهی فراخوان مناقصه 

  فراخوان عمومي دو مرحله ايي
سعه گاز ایران در نظر دارد      سی و تو شاوره براي  خدمات خرید شرکت مهند کارگاهی و نظارت  م

شاما  شار     -پروژه اجراي کابل فیبر نوري و سااخممانهاي ماابراتی خ  لوله گاز شاما     عالیه
 ودوره اجرا و یکسا  دوره تضمین    ماه( و یك )بیست  12در مدت  را EPC( به روش ومس )قطعه 
مهندسین  به از طریق مناقصه عمومی  ریا   (بیست و هشت میلیارد  ) 12.000.000.000 حدود مبلغ

 ذار نماید.ارای  واگاواجد ش مشاور
  نفت و گاز و يا اطالعاتارتباطات و فن آوري گروه در  يك  حداقل پايهکه داراي  یکلیه شرکمهای 

وابق کاري مرتب ، ظرفیت آزاد کار، شااناسااه ملی،  ، سااکشااور از سااازمان مدیریت برنامه ری ي
صورت تمایل            شند در  شده می با سی  سابر صه می توانند    صورتهاي مالی ح شرکت در مناق به 

اعالم آمادگی کمبی خود را بهمراه کپی رتبه  ،روز از تاریخ آگهی نوبت دوم هفتحداکثر ظرف مدت 
خیابان قائم مقام     -تهرانبه نشاااانی   توساااعه دیساااپ ین    خدمات پیمانهاي طرح     واحد  بندي، به   
پس از بررساای و احراز شاارای  ارائه و  22ساااخممان هشاامم واحد  5پالك -دهم خیابان-فراهانی
نمایند. بدیهی است شرکت مهندسی و     دریافت رامدارك اسمعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران   الزم، 

از شاارکمهاي  واصااله،اساامعالمهاي ارزیابی کیفی اممیاز دهی توسااعه گاز ایران پس از ارزیابی و 
 واجد شرای  دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد. 

 تکمیل اسمعالم ارزیابی و ارائه مدارك هی گونه حقی را براي ممقاضیان ایجاد ناواهد نمود.
گشایش آنها محل آدرس فو  و در هم نین محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات 

 می باشد.  هیات انمااب مشاوردر 
ماس حاصل  ت 22321322شرکمهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بیشمر می توانند با شماره تلفن      

 .نمایند
 

                                                                                         شرکت مهندسی و توسعه گاز ايرانروابط عمومی                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آگهی فراخوان مناقصه عمومی جهت درج در روزنامه هاي کثیراالنتشار

 عمومي دو مرحله اي مناقصه فراخوان 
 

 خیابان-خیابان قائم مقام فراهانی-به آدرس: تهران رانیو توسعه گاز ا یشرکت مهندس
خرید خدمات مشاوره براي نظارت  در نظر دارد  22ساخممان هشمم واحد    5پالك -دهم

پروژه اجراي کابل فیبر نوري و ساااخممانهاي ماابراتی خ  لوله گاز  هیو عال یکارگاه
)بیساات و یك( ماه  12را در مدت  EPC( به روش ومسااشااما  شاار  )قطعه  -شااما  

 بیساات و هشاات) 12000000000000دوره اجرا و یکسااا  دوره تضاامین و مبلغ حدود 
ذار نماید. ااااواگ شرای  واجد  مهندسین مشاور  با توجه به موارد زیر به  ا یمیلیارد( ر

تماس  22321322شمر می توانند با شماره تلفن اا  سب اطالعات بیا ت کا مندان جها عالق
 ممن کامل آگهی را رویت نمایند.  www.nigceng.ir و یا با مراجعه به نشانی

از تاریخ آگهی نوبت روز پس  7مهلت اعالم آمادگی کمبی جهت حضاااور درمناقصاااه -
 دوم و محل دریافت اسمعالم ارزیابی کیفی آدرس فو  می باشد.

 اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی به شرکمهاي واجد شرای  تحویل می گردد.-
گشاااایش پاکات مالی پس از دریافت پیشااانهادات در هیخت انمااب مشااااور انجام می -

 گردد.
 

شرکت مهندسی و توسعه گاز  رواب  عمومی                                                    
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