
 فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

 

ارت ، نظمستندات برگزاري مناقصه  شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد پروژه طراحي پايه، تهيه    

تأسيسات تقويت فشار گاز خط ششم سراسري در مناطق خورمورج          EPCكارگاهي و عاليه بر پروژه هاي 

مدت    جان را در  حدود      21ماه +   03/ براز هداري در مبلع  يال از   333/333/333/230ماه دوره نگ ر

 طريق مناقصه / استعالم عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد.

واحدهاي    يا كليه شرررركتهايي كه داراي پايه ير در گروه نگت/گاز ت صرررط در ختوا انتقال نگت و گاز              

شي    شگاهي نگت و گاز و پترو سوابق    پاالي ست جمهوري،  مي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريا

و ظرفيت آزاد كاري، شررناسرره ملي، هررورتهاي مالي    در ايسررتگاههاي تقويت فشررار گاز   كاري مرتبط

( مي باشند در هورت تمايل به شركت در استعالم / مناقصه مي توانند حداكثر      59حسابرسي شده )سال     

، اعالم آمادگي كتبي خود را بهمراه كپي رتبه بندي به دوميخ درج آگهي نوبت ظرف مدت هگت روز از تار

واحد خدمات پيمانهاي  طرح تأسيسات تقويت فشار گاز به نشاني خ شهيد بهشتي، خ قنبرزاده ، خ هويزه     

ارائه و مدارك اسررتعالم ارزيابي كيگي مناقصرره گران را دريافت   66، طبقه سرروم، اتا  261غربي، پالك 

سي، ارزيابي و امتياز دهي مدارك          نم سعه گاز ايران پس از برر سي و تو شركت مهند ست  ايند . بديهي ا

روز پس از انتشار آخرين آگهي   03استعالم هاي ارزيابي كيگي واهله، از شركت هاي واجد شرايط حدود     

از توزيع روز پس  23بعمل خواهد آورد . زمان تحويل پاكات پيشرررنهادات قيمت حدود  دعوت مناقصررره 

شنهادات فني        شايي  پي ستعالم  و بازگ صه ا سناد مناق شنهادات   1بازرگاني حدود / ا روز پس از دريافت پي

مي باشررد . همينين محل دريافت اسررناد مناقصرره/اسررتعالم و تحويل پاكات پيشررنهادات آدر  فو  و   

شايي    ستعالم ار       بازگ شد تكميل ا شاور مي با شنهادات در هيأت انت اب م زيابي و ارائه مدارك پاكات پي

 شناسايي هييگونه حقي را براي ساير متقاضيان ايجاد ن واهد نمود .

تما  حاهررل  66186661شررركت هاي عالقمند جهت كسررال اطالعات بيشررتر مي توانند با شررماره تلگن 

 نمايند .

صه به اطال      شريگات مناق شده فو  در حين ت ع مدعوين توضيح : اطالعات دقيق و قتعي موارد حدودي اعالم 

 خواهد رسيد 

شاني           شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به ن ساني  شبكه اطالع ر نيز  www.nigc.irضنًا اين آگهي در 

 درج گرديده است 

 

 

 

 

http://www.nigc.ir/


سعه گاز ايران       سي و تو شتي، خ قنبرزاده ، خ هويزه غربي، پالك     به آدر  شركت مهند شهيد به  261خ 

  مستندات برگزاري مناقصه  تهيه پروژه طراحي پايه، ساختمان شركت مهندسي و توسعه گاز در نظر دارد      

را در مدت  تأسيسات تقويت فشار گاز خط ششم سراسري         EPC، نظارت كارگاهي و عاليه بر پروژه هاي 

حدود  ماه دوره نگهدا   21ماه +   03 يال  333/333/333/230ري در مبلع  به      ر به موارد زير   با توجه 

 واجد شرايط واگذار نمايد .  مشاور 

و با مراجعه به نشراني   تما  66186661عالقمند جهت كسرال اطالعات بيشرتر مي توانند با شرماره تلگن    

www.nigc.ir يند متن كامل آگهي را رؤيت نما 

روز پس از تاريخ آخرين آگهي و محل دريافت  1مهلت اعالم آمادگي كتبي جهت حضور در مناقصه    -

 استعالم ارزيابي كيگي آدر  فو  مي باشد .

صه پس از انجام ارزيابي كيگي با مهلت حدود     - سناد مناق شاور      23ا سين م شركت هاي مهند روز به 

 واجد شرايط تحويل مي گردد.

شنهادات مالي حدود     - شايش پي شاور انجام     21گ شنهادات در هيأت انت اب م روز پس از دريافت پي

 ميگيرد.

 

http://www.nigc.ir/

