
 شمال شرق -اینچ گاز شمال 84مخابرات و اسکادا خط لوله  / دو مرحله ای اجرای پروژه عمومیمناقصه آگهی فراخوان 
 852194/12به شماره مناقصه  PCو انشعابات مربوطه به روش 

 جهت درج در شبکه های اطالع رسانی

 

 

 عمومي دو مرحله اي مناقصه فراخوان 
سعه گاز             سی و تو صه   11واحد  5پالك -خيابان دهم-خيابان قائم مقام فراهانی-به آدرس: تهران ایرانشرکت مهند در نظر دارد مناق

)بيست و یک(  11را در مدت  PCشمال شرق و انشعابات مربوطه را به روش  -اینچ گاز شمال 84اجرایی پروژه مخابرات و اسکادا خط لوله 
 )چهارصد و نه ميليارد و دویست و دوازده ميليون و پانصد هزار( ریال 000/500/111/804ماه با احتساب یکماه تجهيز کارگاه و به مبلغ 

شرکت در فرآیند ارجاع کار به           488/418/3و  ضمين  صد و چهل و چهار( یورو و ارائه ت ست و چهار هزار و هفت صد و بي سه ميليون و هفت (
صد ميليون       000/000/000/11مبلغ حدود  ش ش ست و دو ميليارد و  ضمين معامالت دولتی به    )بي ضامين قابل قبول وفق آیين نامه ت ( ریال )ت

ـ  50054/ ت 113801شماره  فراخوان عمومی به شرکتهای اجرایی واجد شرایط دارای رتبه  هيئت وزیران( از طریق آگهی 11/4/48مورخ  -ه
نی پيمانکاری، سوابق کاری مرتبط، ظرفيت آزاد کاری،  کشور ، گواهينامه تایيد صالحيت ایم   برنامه و بودجهیک رشته ارتباطات از سازمان   

سال            شده ) سی  سابر صورت مالی ح سه ملی و  صورت تمایل    1344شنا شند واگذار نماید. در  صه فوق الذکر می    ( می با شرکت در مناق به 
ستاد دانلو     4توانند حداکثر ظرف مدت  سامانه  صه را از  د و اعالم آمادگی کتبی خود را به روز تقویمی از تاریخ آگهی نوبت دوم مدارك مناق

              چهارشنننبهروز      01/28همراه کپی گواهينامه صــالحيت پيمانکاری و رتبه بندی و ســایر مدارك خواســته شــده را حداکثر تا ســاعت      
 در سامانه آپلود نمایند.  2/9/55مورخ  

 می باشد.   1155151202111110شماره فراخوان سامانه ستاد :    -*
به آدرس                           تاد(  ــ لت )سـ يک دو کات الکترون تدار نه  ما ناقصـــه عمومی از طریق ســـا حل برگزاری فراخوان م يه مرا که کل به این جه  با تو

www.setadiran.ir           سایت مذکور و ضویت قبلی، مراحل ثبت نام در  صورت عدم ع صه گران در  ست مناق شد الزم ا دریافت  انجام خواهد 
 گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

شرایط               شرکتهای واجد  صله از  سی و ارزیابی و امتياز دهی ارزیابی کيفی وا سعه گاز ایران پس از برر سی و تو شرکت مهند ست  بدیهی ا
 دعوت بعمل خواهد آورد.

 چگونه حقی را برای متقاضيان ایجاد نخواهد نمود.تکميل اسناد و مدارك ارزیابی و ارائه مدارك شناسایی هي
 واحد پيمانهای طرح تماس حاصل نمایند.  41310314شرکتهای عالقمند جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 

 
 قانون برگزاری مناقصات 1ماده  "ی "برنامه زمانی مناقصه )بند 

 
 تاریخ مراحل فرآیند مناقصه ردیف

 15/8/44و  18 آگهی فراخوان نوبت اول و دومانتشار  1
 1/5/44 مهلت دریافت )دانلود( مدارك استعالم ارزیابی کيفی 1
 18/5/44 آخرین مهلت بارگذاری مستندات ارزیابی توسط مناقصه گران 3
 15/5/44 تاریخ ارزیابی کيفی مناقصه گران 8
 14/5/44 ز کيفیدریافت )دانلود( اسناد مناقصه واجدین صالحيت امتيا 5
 15/0/44 آخرین مهلت ارائه پاکات پيشنهاد فنی و مالی 0
 گشایش پاکات فنی 4

 ارزیابی فنی و بازرگانی
14/0/44 
14/0/44 

 1/4/44 گشایش پاکات مالی 4
 سه ماه  مدت اعتبار پيشنهادهای ارائه شده  4

 گاز ایرانروابط عمومي شرکت مهندسي و توسعه                           
 

http://www.setadiran.ir/

