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 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران                                        

 

 ايفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله
 

در  200ساختمان شماره  به آدرس تهران خ طالقاني نرسیده به چهاراره مفتح شركت مهندسي و توسعه گاز ايران       
پنجاه و در مبلغ حدود  ،براي مدت يك سال را تهران ، پشتیباني در نويس، دفتريمنشي، ماشینخدمات  تأمین نظر دارد

 واجد شرايط واگذار نمايد. پیمانكار به از طريق مناقصه عمومي ريال و ششصد ميليون ميلياردهشت 
و همچنین گواهینامه تائید صالحیت  خدمات عموميمعتبر در رشته صالحیت يه كلیه شركتهاي خدماتي داراي تائید

صورتهاي مالي حسابرسي شده  كاري مرتبط، دفتر كار تهران،سابقه   ،اجتماعي رفاهكار و  تعاون، وزارتاز ايمني 
معامالت تضمین )تضامین قابل قبول وفق آئیننامه  فرآيند ارجاع كارضمین شركت در توان ارائه ت، شناسه ملي ،97سال

يال ر سي میلیونو صد دو میلیارد و نهبه مبلغ  ان(هیئت وزير 22/9/94مورخ  هـ 59506ت/123402دولتي به شماره 
به  آگهي نوبت دومانتشار از تاريخ  پس  روز 7حداكثر بايست مي باشند. درصورت تمايل به شركت در مناقصه مي 

و نسبت به انجام فرآيند مناقصه با كد  مراجعه www.setadiran.irدولت )ستاد( به آدرس  يونیكرسامانه تداركات الكت
سامانه فوق اقدام نمايند. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  در 2099092131000011فراخوان 

 مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تماس  81313542و  81313168هاي با شماره تلفنشركت هاي عالقمند جهت كسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره 

 حاصل نمايند. 
قابل دريافت از طريق سامانه ستاد  (توسط كمیته فني بازرگاني شركت)اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كیفي 

 توسط واجدين شرايط مي باشد. 
 اي مالي پس از بارگذاري پیشنهادات در سامانه ستاد، در كمیسیون مناقصات انجام خواهد گرديد. گشايش پاكت ه

 قانون برگزاري مناقصات 2ماده  "ي"برنامه زماني مناقصه بند 
 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه رديف

 27/3/99و26 نوبت اول و دوم  انتشار آگهي فراخوان مناقصه 1
 4/4/99 كیفي انلود( مدارک استعالم ارزيابي آخرين مهلت دريافت)د 2
 18/4/99 آخرين مهلت بارگذاري مستندات ارزيابي كیفي توسط مناقصه گران  3
 30/4/99 تاريخ ارزيابي كیفي مناقصه گران 4
ارزيابي  در گران واجد شرايط صالحیتوخريد اسناد مناقصه توسط مناقصه )دانلود( دريافت 5

 كیفي 
1/5/99 

 13/5/99 رين مهلت ارائه پاكات تضامین و پیشنهاد ماليآخ 6
 14/5/99 مناقصات )تضامین  و پیشنهاد مالي( در كمیسیونگشايش پاكات مالي 7
 سه ماه پیشنهاداتمدت اعتبار  8
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