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  شركت ملي گاز ايران                                                     

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 

 

 ايمرحله يکفراخوان مناقصه عمومي 
 

ی ه هاانتقال دادريد، نصب و راه اندازی تجهیزات يدكي شبکه خشركت مهندسي و توسعه گاز ايران در نظر دارد        
 زاء پروژه،و يکپارچه سازی كلیه اجخريد تجهیزات، نصب، پیکره بندی، راه اندازی  ملشا ،در تهرانشركت را  ایرايانه

آزمايش موقت كلیه بخشهای پروژه، تحويل موقت، نگهداری دو ماهه شبکه ها، آزمايش و تحويل را در مبلغ حدود 
اگذار و ريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايططاز )پنجاه و پنج میلیارد( ريال و مدت شش ماه  55.000.000.000

  نمايد.
های تولید و ارائه قطعات و ملزومات يا رشته تولید و  رشتهاز  يکيدر  سهكه دارای حداقل پايه ی انفورماتیکي شركتهاكلیه 

ه سه در رشته امنیت فضای يا رشته تولید و ارائه دستگاههای جانبي و دارای حداقل پاي main frameارائه رايانه های غیر 
مركز مديريت ( از iTo-nama-TSتولید و تبادل اطالعات از سازمان برنامه و بودجه كشور و پروانه خدمات فني افتا )

، تائیديه سازمان حراست وزارت نفت، گواهي صالحیت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه فتای رياست جمهوریاراهبردی 
و توان  ، سوابق كاری مرتبط و ظرفیت آزادكاری، شناسه ملي(97ي حسابرسي شده معتبر )سالاجتماعي، صورت های مال
ريال )تضامین قابل قبول وفق  میلیونهفتصدو پنجاه و  میلیارددوبه مبلغ حدود  فرآيند ارجاع كارارائه تضمین شركت در 

در صورت تمايل هیئت وزيران( مي باشند،  22/9/94مورخ هـ  50659ت/123402آئیننامه تضمین معامالت دولتي به شماره 
از تاريخ انتشار اگهي به سامانه تداركات الکترونیکي  دولت )ستاد( به آدرس  مي بايست مناقصهبه شركت در 

www.setadiran.ir  در سامانه  2098092131000012خوان مراجعه و نسبت به انجام كلیه مراحل مناقصه با كد فرا
مذكور اقدام نمايند. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

 گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
 تماس حاصل نمايند.  021-81313542-81313096فن لعالقمندان جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند شماره ت
 (قانون برگزاری مناقصات 2ماده  "ی"برنامه زمان مناقصه )بند 

ف
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ر
 

 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه

ف
دي

ر
 

 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه

1 
نوبت اول و  انتشار آگهي فراخوان

  دوم 
11/12/98 
13/12/98 

5 
دريافت )دانلود( اسناد مناقصه 

ان واجد توسط مناقصه گر
 صالحیت كیفي 

30/1/99 

2 
مهلت دريافت )دانلود( مدارک 

 استعالم ارزيابي كیفي 
21/12/98 6 

آخرين مهلت ارائه پاكات تضمین 
 و پیشنهاد مالي

15/2/99 

3 
آخرين مهلت بارگذاری مستندات 
 7 16/1/99 ارزيابي كیفي توسط مناقصه گران 

تضمین و گشايش پاكات 
یون در كمیس ماليپیشنهاد 
 مناقصات

16/2/99 

 سه ماه تمدت اعتبار پیشنهادا 8 26/1/99 تاريخ ارزيابي كیفي مناقصه گران  4

 نايرا سي و توسعه گازروابط عمومي شركت مهند                                                                           

 

http://www.setadiran.ir/

