
 
 

 

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 
 

 شبكه های اطالع رساني نمونه آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله ای خريد كاال جهت درج در

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خريد كاال 

   -B B/13- 6088588175و    B/13- 6088588175-Aشماره تقاضا:                 
   65"نوع كاال: لوله فوالدی درزجوش طولي  

در نظر  022خيابان طالقاني نرسيده به چهارراه مفتح پالك شركت مهندسي و توسعه گاز ايران  به آدرس        
را طي پروژه خط انتقال گاز تقويتي پنجم تهران از محمديه قم تا پارچين دارد پنج قلم لوله فوالدی مورد نياز 

بر اساس رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتي كشور و حمايت از  را شاره تقاضای فوق اال
 با شرايط ذيل صرفاً از توليد كنندگان واجد شرايط داخلي، 10/4/99مورخ  19291/463كاالی ايراني به شماره 

 خريداری نمايد:

 مشخصات لوله Aقسمت  متراژ Bمتراژ فسمت 
سايز به 
 اينچ

 قلم

420222 000555 API 5L X70  wt. 0.625" 66 1 

160222 000555 API 5L X70  wt. 0.750" 66 0 

0222 050555 API 5L X70  wt. 0.875" 66 4 

2 055 API 5L X70  wt. 0.938" 66 3 

  2 00055 API 5L X70  wt. 1.062" 66 6 

 جمع هر قسمت 005.88 600555
 

 

 فراخوان عمومي دومرحله ایمناقصه طريق خريد از  -1
 محل تحويل انبار شهيد طاهری و هزينه حمل بصورت جداگانه در پيشنهاد قيمت درج گردد . -0
  قرارداد پيش پرداخت دارد.   -4
در سايت شركت ملي گاز ايران قابل دسترس بوده در صورت نياز  IGSM-PL-001-2(1)مشخصات لوله   – 3

 از طريق پست الکترونيکي ارسال مي گردد. 

 روش انتخاب برنده/ برندگان مناقصه : -.

خواهد تقاضای فوق شامل دو مناقصه به شرح ذيل بوده و اقدامات تصميم گيری برای هر مناقصه بصورت مستقل انجام 

 شد.

 قلم پنجشامل  A-6088588175 مناقصه اول : 
 اينچ در پنج ضخامت 66متر لوله  940622

 شامل سه قلم    B-6088588175 :   مناقصه دوم : 
 اينچ در سه ضخامت 66متر لوله  600222

بطور همزماان گشاايش  ماي گاردد، در       B-6088588175و  A-6088588175پيشنهادات مالي  هر دو مناقصه  -

هر صورت نازلترين قيمت مبنای   تصميم گيری و انتخاب برنده در هر دو مناقصه خواهاد باود ، چنان اه اولويات     



يک مناقصاه گار باشاد ناازلترين قيمات         B-6088588175واولويت اول مناقصه     A-6088588175اول مناقصه 

)     باه اولويات دوم         B-6088588175مناقصه  به وی اعالم و  A-6088588175بعنوان قيمت قرارداد مناقصه 

 ( واگذار مي گردد.بدست آمده با نازلترين قيمت 

 مالك تشخيص نازلترين قيمت درهر مناقصه به شرح ذيل تغيير يافته است  : -

 
 هزينه حمل يک مترلوله "66 + ).....+ مقدارقلم 0 × قيمت يک متر قلم 0 ( + )مقدارقلم 1 ×  قيمت يک مترقلم 1(

  و...0و 1مقدار كل قلم                 

 نهايتاً نازلترين قيمت در مناقصات اول و دوم ، بعنوان قيمت قرارداد برای هر دو مناقصه گر تعيين مي گردد. - 

مي تواند انصراف  مختار بوده و در صورت عدم قبول قيمت نهايي عدم قبولقبول و يادرمناقصه گراولويت دوم  - 

 دهد.

 تجديد خواهدمربوطه  مناقصه  بعدی صورت عدم پذيرش قيمت نهايي توسط مناقصه گران اولويت های ماليدر  - -
برداری و يا مجوزهای تأسيس صرفاً توليدكنندگان داخل كشور  كه دارای پروانه فعاليت توليدی و بهره . شد. 

شناسه كاال، شناسه ملي، كه قادر به ارائه كارخانه، ) مدركي كه توليدكننده بودن آنها را تأييد نمايد( و دارای 
مبلغ و   Aريال برای قسمت  250.2606500065مبلغ  به ضمانتنامه شركت درفرايند ارجاع كار

وفق آئين نامه تضمين معامالت دولتي موضوع تصويب نامه شماره  ريال Bريال برای قسمت  66066.00.40.66
وزيران مي باشند. در صورت تمايل به شركت در مناقصه هيئت  00/29/93ها مورخ  62669/ت 104320

به نشاني تهران، خیابان خود را  آمادگي كتبي توانند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ آگهي نوبت دوممي
دفتر مديريت تداركات و خدمات  012، طبقه هفتم، اتاق 022طالقاني، نرسیده به چهار راه شهید مفتح، پالک 

دريافت  24.4.5.5/  24.4.506اعالم و تائید آن را از طريق شماره   24.4.665ويا به نمابر ارائه  كاال 
 .  نمايند

شركت مهندسي و توسعه گاز ايران از توليد كنندگان واجد شرايط ، استعالم ارزيابي كيفي بعمل آورده و پس از 

دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد. زمان روز پس از انتشار آخرين آگهي  09ارزيابي كيفي، از واجدين شرايط  
روز پس از  12،  (TG)تحويل پاكات پيشنهادات فني بازرگاني، قيمت و  ضمانت نامه شركت درفرايند ارجاع كار

باشد. هم نين محل روز پس از دريافت پيشنهادات مي 0توزيع اسناد مناقصه و بازگشايي پيشنهادات فني بازرگاني 
وتحويل پاكات پيشنهادات، آدرس فوق و محل بازگشايي پاكات پيشنهادات مالي در كميسيون  دريافت اسناد مناقصه

 باشد.مناقصات اين شركت مي
 الزم به يادآوريست تکميل استعالم ارزيابي و ارائه مدارك هي گونه حقي برای متقاضيان ايجاد نخواهد نمود . 

مديريت  91414369/  91414623شماره تلفن های با شركتهای عالقمند جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند 

 .تداركات و خدمات كاال، دفتر خريدهای داخلي تماس حاصل نمايند
ضمناً فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران كه حاوی اطالعات تکميلي مي باشد پس از اعاالم آماادگي جهات ارائاه اساناد      

 تحويل مي گردد .  ومدارك مورد نياز ارزيابي كيفي به منظور تعيين صالحيت
 

 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 

 


