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 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 

 

 

 عمومي دو مرحله اي فراخوان 
 

دهم ،  ي، خیابانبه نشاني: تهران، خیابان قائم مقام فراهان، طرح مخابرات و ديسپچینگ شركت مهندسي و توسعه گاز ايران        
بوطه تم سراسری گاز و انشعابات مرطراحي پايه شبکه مخابرات و اسکادا خط لوله هش  انجام خدماتدرنظر دارد   ۵پالک 

د( ريال و ) نه میلیار 9،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( را با مبلغ برآورد اولیه حدود QCBSحدفاصل ابركوه پارچین به روش كیفیت و قیمت )
 به شركت مهندسین مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. ماه از طريق فراخوان عمومي دو مرحله ای  ۱۰در مدت 
 از سازمان رتبه يک با تخصص فناوری اطالعات و ارتباطات و گرايش انتقال دارای  دسین مشاورهای مهنشركتكلیه        

در ، 98سال ، صورتهای مالي حسابرسي شده شناسه ملي ظرفیت آزادكاری، كاری مرتبط،سوابق برنامه و بودجه كشور، 
يخ انتشار آگهي نوبت دوم به سامانه تداركات پس از تار روز 9 حداكثربايست  مي صورت تمايل به شركت در استعالم

مراجعه و نسبت به انجام كلیه مراحل فرآيند خريد خدمات  www.setadiran.irالکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 
است متقاضیان در صورت عدم عضويت  لذا الزم .اقدام نماينددر سامانه فوق  2۰99۰92۱3۱۰۰۰۰7۵مشاوره با كد فراخوان 

 . قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الکترونیکي، جهت شركت در استعالم را محقق نمايند

 .باشد مي توسط واجدين شرايط اسناد خريد خدمات مشاوره پس از انجام ارزيابي كیفي قابل دريافت از طريق سامانه ستاد 
 د شد.فني و مالي پس از بازگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد، در هیئت انتخاب مشاور انجام خواههای گشايش پاكات 

 ل نمايند.تماس حاص ۰2۱- 8۱3۱649۱- 8۱3۱63۱8توانند با شماره های  جهت كسب اطالعات بیشتر مي عالقمندان
 

 (ه آیین نامه خرید خدمات مشاور 2 ماده 17)بند  خرید خدمات مشاوره  نامه زمانیبر                          
 تاریخ استعالم و انتخاب مشاورمراحل فرآیند  ردیف

 14/12/99و13  خرید خدمات مشاوره  انتشار آگهی فراخوان 1
 23/12/99 مهلت دریافت )دانلود( مدارک استعالم ارزیابی کیفی   2
 15/01/1400 نآخرین مهلت بارگذاری مستندات ارزیابی توسط مناقصه گرا 3
 5/2/1400 تاریخ ارزیابی کیفی مناقصه گران 4
 8/2/1400 تاریخ بارگذاری اسناد خرید خدمات مشاوره توسط مناقصه گزار 5
 12/2/1400 (  و خرید اسناد توسط  مشاوران واجدین صالحیت امتیاز کیفی مهلت دریافت  )دانلود 6
 29/02/1400 مهلت ارائه پاکات پیشنهاد  فنی و مالی  7
 1/03/1400 گشایش پاکات پیشنهاد  فنی  8
 25/03/1400 گشایش پاکات مالی 9

 سه ماه مدت اعتبار پیشنهاد های ارائه شده   10
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