
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایفراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله
پالک  –خ هویزه غربی  -خ شهید صابونچی – خ شهید بهشتی -شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به نشانی تهران

ارزیابی کیفی در نظر دارد فراخوان رح تأسیسات زیربنایی و ساختمانی ط -شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران – 167
سنگ اصفهان و یزد، ساختمان مخابرات کهریزاحداث مرکز بهره برداری  هایجهت برگزاری مناقصه عمومی پروژه

و تضمین شرکت در فرآیند ریال  442.000.000.000به مبلغ برآورد اولیه  مرکز بهره برداری ایرانشهرسیالب کنترل 
ه 50659ت/123402با آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  ریال مطابق 11.540.000.000ارجاع کار به مبلغ 

های دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با ماه به شرکت 24در مدت  هیات وزیران و 22/09/94مورخ 
یید و ابنیه و حداقل پایه سه در رشته تجهیزات و تأسیسات و همچنین گواهینامه تأحداقل پایه دو رشته ساختمان 

 تجربه های مالی حسابرسی شده معتبر، دارایو رفاه اجتماعی و دارای صورت صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار
کاری واگذاری نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل  داکاری مرتبط و ظرفیت آز

ر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات یسااسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
انجام خواهد شد.  2099092131000073و با کد فراخوان  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

ر و دریافت گواهی امضای مراحل ثبت نام در سایت مذکو ،الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

رونیکی از طریق سامانه تدارکات الکت ،اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی شرکت
 قابل دریافت می باشد. امیتاز الزم، شرکت های واجد شرایط   برای  دولت )ستاد( 

تماس   81316873و  81316864و  81316861های عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن
 نمایند. حاصل

 برنامه زمانی مناقصه طبق جدول زیر می باشد.
 مناقصات(  برگزاری  قانون  2  مادهی  زمانی مناقصه عمومی دو مرحله ای )بند برنامه

 تاریخ مراحل فرآیند مناقصه ردیف
 12.13/12/99 (انتشار آگهی فراخوان ارزیابی کیفی نوبت اول و دوم )روزنامه 1
 20/12/99 مهلت دریافت )دانلود( مدارک استعالم ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران 2
 15/01/1400   آخرین مهلت بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران 3
 05/02/1400 قصه گراننتایج ارزیابی کیفی منا 4
 12/02/1400 بارگذاری اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار 5
 19/02/1400 د صالحیت ارزیابی کیفیسناد مناقصه توسط مناقصه گران واجمهلت دریافت )دانلود( ا 6
 05/03/1400 و مالیآخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی  7
 11/03/1400 گشایش پاکات فنی 8
 30/03/1400 نتایج ارزیابی فنی مناقصه گران اعالم 9
 06/04/1400 گشایش پاکات مالی 10
 06/07/1400)سه ماه( مدت اعتبار پیشنهادهای ارائه شده 11
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http://www.setadiran.ir/

