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 های اطالع رساني جهت درج در شبكه فني دو مرحله ای خرید خدمات مشاوره /آگهي فراخوان عمومي

 
 

 دو مرحله ای  فراخوان عمومي
 

            B.O.Tبر پیمان  برای نظارتفني  خريد خدمات مشاورهشركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد 

و به مبلغ  ون احتساب دوره نگهداریبد )بیست و چهار( ماه 42در مدت  ()صادرات گاز به عراق

هزار و  پانصد و چهل و ششمیلیون و هفت  و پانصد و نودمیلیارد و  چهارنود و)86062669592

به شركتهای مهندسین مشاور واجد شرايط  فني خدمات مشاورهخريد  طريق ريال از ( شصت و هشت

از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ، نفت و گاز يك در گروه  رتبه دارایكه 

) تا پايان سوابق كاری مرتبط ، ظرفیت آزاد كاری ، شناسه ملي و صورت های مالي حسابرسي شده 

مي توانند  فني خريد خدمات مشاورهدر صورت تمايل به شركت در  .واگذار نمايد مي باشند (  3191سال

از تاريخ آگهي نوبت دوم اعالم آمادگي كتبي خود را به همراه كپي  تقويمي روز 6حداكثر ظرف مدت 

پیمانهای طرح خطوط لوله پنجم و ششم شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به  واحدرتبه بندی به 

 338اطاق  اولطبقه  - 323پالك  -طالقاني  یابانباالتر از خ -( )ويال خ استاد نجات الهي –نشاني : تهران 

 ران را دريافت نمايند .مشاوارائه و مدارك ارزيابي كیفي 

بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از بررسي و ارزيابي و امتیاز دهي ارزيابي كیفي 

 دعوت بعمل خواهد آورد . واصله از شركتهای واجد شرايط

را برای متقاضیان ايجاد نخواهد ارزيابي و ارائه مدارك شناسايي هیچگونه حقي  اسناد و مداركتكمیل 

 نمود .

آدرس فوق ومحل  ،همچنین محل دريافت اسناد خريد خدمات مشاوره و تحول پاكات پیشنهادات

 بازگشايي پاكات پیشنهادات در هیات انتخاب مشاور مي باشد .

 1594) داخلي 600948408شركتهای عالقمند جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن 

 ( تماس حاصل نمايند .پیمانهای طرح  واحد

 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ایران                                                             
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