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 EPCکیلومتر به روش  08به طول  سیریک/جاسکاینچ  24پروژ خط لوله  دو مرحله ای آگهي فراخوان  عمومي

 

 
  اینچ سیریک /جاسک 24پروژه  دو مرحله ای /عمومي مناقصه فراخوان

 EPCکیلومتر به روش  08بطول 

 
نبش  ويال( ، باالتر از خیابان طالقاني ، تهران ، خیابان استاد نجات الهي ): به آدرسشركت مهندسي و توسعه گاز ايران 

به ر ا  کیلومتر  08 تقریبي بطول سیریک/جاسکاینچ  24خط لوله  ه اجرایيپروژ در نظر دارد 141پالک كوچه صارمي ، 
يکماه تجهیز احتساب با  (ماه سیزده) 13در مدت يورو ( 5265416125ريال و   .162.1.343644.611) د برآورد كارمبلغ حدو

طرح و ساخت يا بصورت مشاركت ) پیمانکار اجرايي و مشاور  شرايط واجد شركتهایبا توجه به موارد زير به  كارگاه
به همراه  همکار طراحي (كه تواماً دارای رتبه يک در رشته نفت و گاز ) زير رشته تخصصي خطوط انتقال نفت و گاز (

 .واگذار نمايد گواهینامه تايید صالحیت ايمني پیمانکاران

با توجه به اينکه كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابي كیفي از طريق سامانه تداركات الکترونیک دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در  .4122132.21..... و با شماره فراخوان

عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضای الکترونیکي را جهت شركت در صورت 
 مناقصه محقق سازند .

واحد پیمانهای  5..3-3.22) داخلي  .1122.21-.عالقمندان جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن  
 متن كامل آگهي را رويت نمايند. www.nigceng.irطرح ( تماس و با مراجعه به نشاني 

 مي باشد 21/.2/1.تاريخ انتشار اولین آگهي 
و محل دريافت  .1ساعت  21/.1/.1تا تاريخ   مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي جهت شركت در مناقصه-

 برگ استعالم ارزيابي كیفي سامانه تداركات الکترونیکي دولت مي باشد .                
مي  .1ساعت  21/.24/1روز پس از تاريخ آگهي نوبت دوم تا تاريخ 14مهلت ارسال پاسخ  فرمهای ارزيابي كیفي -

 باشد .
 گردد.  ارسال ميروز به شركتهای واجد شرايط  5اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كیفي با مهلت حدود -
 متعاقباً به مناقصه گران اعالم خواهد شد.گشايش پیشنهادات فني/ مالي پس از انجام ارزيابي كیفي   -

                                                           
 روابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران              
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