
 

 )متن بلند( فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

 PCبه روش  چلوند – رشتاینچ  24شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظردارد، احداث خط انتقال گاز 

حد فاصل ایستگاه تقویت فشار رشت تا بعد از  ازکیلومتر  17بطول  مناقصه اولدر قالب دو مناقصه ،که 

 شامل مربوطه تأسیسات وپوند بر اینچ مربع 7353با فشار طراحی 17+053ایستگاه شیر بین راهی کیلومتر 

 یبرنوریف ، کاتدیک حفاظت ، انشعابات ،  راهی بین جریاناتوماتیک   قطع شیرهای ، توپک  ارسال ایستگاه ،

دو میلیارد و بیست و  ) یک هزار وو به حروف  7،334،345،061،452به مبلغ حدود مخابرات  ساختمان و

) پنج میلیون و  5،267،471و  ریال ( و هشت اهشصت و هفت هزار و دویست و پنجپنج میلیون و سیصد و 

بیرون  ازکیلومتر 23به طول حدود   مناقصه دوم وهشتصد و شصت و یک هزار و دویست و هفده ( یورو 

پوند بر اینچ  7353با فشار طراحی چلوند  تا ایستگاه گیرنده توپک  17+053ایستگاه شیربین راهی کیلومتر 

یک ، حفاظت کاتد، شیرهای قطع جریان بین راهی شامل ، ایستگاه دریافت توپک  مربع و تأسیسات مربوطه

نهصد و هشتاد و شش و به حروف )  626،132،062،326به مبلغ حدود  ، فیبرنوری و ساختمان مخابرات

) پنج میلیون  5،567،501ریال و (  میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و چهل و نه

ماه از طریق مناقصه عمومی  76مدت   بهو هر کدام ( یورو  هفتو  سیو  پانصدهزار و  یکو  شصتو پانصد و 

 ماید.واجد شرایط واگذار ن انبه پیمانکار

          اینچ اصلی پروژه بصورت خام و بدون پوشش در تعهد کارفرما 24الزم به ذکر است که تأمین لوله های 

  .می باشد

مناقصه گران میتوانند در هردو مناقصه مزبور شرکت کرده و نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند 

د در میتوان گرا فقط واجد صالحیت هر مناقصهبمنظور استفاده بهینه از توانمندی پیمانکاران   اما

  باشد.یکی از دو مناقصه فوق الذکر برنده مناقصه 

از با زیر شاخه خطوط انتقال نفت و گاز در رشته نفت و گاز 7رتبه لذا از کلیه شرکتهایی که دارای حداقل 

طعه اول ققصه به مبلغ حدود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشند و توان ارائه تضمین شرکت در منا

ریال و قطعه دوم (  میلیون  پانصد و هفتاد و هشتبیست و دو میلیارد و ) و به حروف  44،512،333،333

به میلیون ( ریال  یکصد و پانزدهمیلیارد و  دوو به حروف ) بیست و  44،775،333،333به مبلغ حدود 

مورخ  هـ 53656/ت 740234صورت تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

هیئت وزیران را دارند در صورت تمایل به شرکت در مناقصه میتوانند حد اکثر ظرف مدت یک  44/6/62

به و رتگواهی صالحیت هفته پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم، اعالم آمادگی کتبی خود را به همراه تصویر 

ید خیابان شه –به نشانی تهران  سایر خطوط اصلی و فرعیبندی دارای اعتبار به واحد خدمات پیمانهای طرح 

ساختمان ششم شرکت مهندسی و توسعه  4نرسیده به پل کریم خان نبش کوچه امانی پالک  –قرنی  سپهبد

ناقصه گران واجد شرایط باید مدارک استعالم ارزیابی ارائه نمایند. همچنین م 435اطاق  4بلوک  دومگاز طبقه 

                      ) دستورالعملها و فرم های ارزیابی کیفی ( را از سایت شرکت مهندسی و توسعه گاز به آدرس  کیفی 

www. Nigceng.ir  دانلود کرده و اصل فرم های مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را در یک نسخه کاغذی

 که روی آنها و کلیه مدارک ارسالی مهر خه الکترونیکی )دوعدد لوح فشرده و سایر مدارک پیوستی را در دو نس



 

 

به طرح  بت دوم( حداکثر تا سه هفته بعد از انتشار آگهی نوامضائ اشخاص مجاز درج گردیده استو 

 ( تحویل داده و رسید دریافت نمایند.)آدرس فوقسایرخطوط اصلی و فرعی 

بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از بررسی و ارزیابی مدارک واصله، از شرکت های واجد 

حدود سه ماه پس از انتشار آخرین آگهی دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد. همچنین محل تا  شرایط 

 یافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات، آدرس فوق بوده و بازگشائی آنها در کمیسیون مناقصاتدر

صورت می پذیرد. تکمیل استعالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد  شرکت

     -27076003فن نمود. شرکت های عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تل

 ( تماس حاصل نمایند. 347) 27076732

: در مورد اجناس در تعهد پیمانکار قیمت ها باید متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت  7توضیح 

 ارایه گردد.

: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده فوق، درحین تشریفات مناقصه به اطالع مدعوین  4 توضیح

رسید و تاریخ زمان تحویل اسناد و مدارک مناقصه و پاکات پیشنهادات و زمان بازگشائی پاکات متعاقبالً  خواهد

                               .می باشد زیرضمنا برنامه زمانبندی اولیه مناقصه به شرح جدول  اعالم خواهد شد.

 قانون مناقصات( 2ماده  "ی")بند  چلوند قطعه اول و قطعه دوم  –رشت برنامه زمانی مناقصه پروژه 

 تاریخ موضوع ردیف

 22/1/89 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول 7

 21/1/89 انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم 4

 4/2/89 مهلت اعالم آمادگی مناقصه گران 0

 19/2/89 آخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی 2

 28/2/89 تاریخ ارزیابی کیفی 5

 1/3/89 توزیع اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت کیفی 6

 19/3/89 آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی و مالی 1

 22/3/89 گشایش پاکات الف ) ضمانتنامه ها ( و ب ) اسناد فنی ( 2

 12/4/89 متقاضیاناعالم نتایج ارزیابی فنی/ بازرگانی پیشنهادات فنی  6

 12/4/89 گشایش پاکات پیشنهادات مالی در کمیسیون مناقصات 73

 22/4/89 قطعه اول اعالم نتیجه مناقصه 77

 2/5/89 اعالم نتیجه مناقصه قطعه دوم 

 19/2/89 مدت اعتبار پیشنهاد 74

  

 (روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)

 


