
 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 

 ای( مرحله دوفراخوان عمومی )

استان واقع در  های تاسیسات بندر سیرافبازسازی و نوسازی ساختماندر نظر دارد پروژه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران        

مبلغ  ار EPCانیکی و برقی و مخابراتی به صورت عملیات سیویل، محوطه سازی، تاسیسات مکشامل  سیرافشهرستان  بوشهر

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار  ماه 03و مدت  94فهرست بهای پایه  طبقریال  251/018/499/119حدود 

 نماید.

راهبردی ریاست جمهوری، رت ریزی و نظا از معاونت برنامه و ابنیه ساختمان در رشته دوهایی که دارای حداقل پایه  کلیه شرکت

و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به  29سال  های مالی حسابرسی شده آزاد کاری، شناسه ملی ، صورت  کاری مرتبط و ظرفیت سوابق

باشند، در صورت تمایل به شرکت در  نامه بانکی می ریال به صورت واریز نقدی در وجه شرکت و یا ضمانت 333/333/063حدود  مبلغ

بندی به واحد  اعالم آمادگی کتبی خود را به همراه کپی رتبه ،دومرف مدت هفت روز از تاریخ آگهی نوبت ظتوانند حداکثر  میمناقصه 

اتاق  761خیابان شهید صابونچی خیابان هویزه غربی پالک به نشانی  طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانیهای  خدمات پیمان

 بررسی، گران را دریافت نمایند. بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از ارائه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی مناقصه 701

عمل خواهد  ار آخرین آگهی دعوت به مناقصه بهروز پس از انتش 01های واجد شرایط حدود  ارزیابی و امتیازدهی مدارک واصله، از شرکت

فنی و بازرگانی و  اتپاکات پیشنهادو تحویل ، دومروز از تاریخ آگهی نوبت  71های تکمیل شده ارزیابی کیفی  فرم زمان تحویلآورد. 

روز پس از دریافت پاکات پیشنهادات  1حدود  فنی و بازرگانیپاکات پیشنهاد روز پس از توزیع اسناد مناقصه و بازگشایی  71ود دقیمت ح

باشد. تکمیل  دریافت اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشایی آنها در کمیسیون مناقصات میمی باشد. همچنین محل 

های عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر  برای سایر متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. شرکت اگونه حقی ر استعالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچ

 تماس حاصل فرمایند. 44114666و  44114663می توانند با شماره تلفن 

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

 روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران          

 

 


