
 دو مرحله ایفرا خوان عمومی 

که در  اینچ نور/کالرآباد 03ث خط انتقال احداپروژه شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران در نظر دارد 

طراحی تفصیلی، خرید مصالح موردنیاز پروژه مطابق شرایط اسناد و اجرای شامل  استان مازندران

 مبلغ حدودرا در  EPCبصورت  کیلومتر 57اینچ و بطول حدود  03به سایز  خط انتقال

ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار  68مدت در یورو  823/469/5و ریال  136/828/385/388/0

  .ار نمایدجد شرایط واگذوا

ل انتقانفت و گاز زیر مجموعه خطوط در رشته  یککه دارای حداقل پایه  /مشارکتهاییکلیه شرکتهای

انتقال نفت  خطوط مجموعه زیر گاز و نفت رشته در یک پایه حداقلمشاور دارای بهمراه نفت وگاز 

 قالانت خطوط مجموعه زیر گاز و نفت رشته در رح و ساختطدارای رتبه بندی شرکتهایی که ویا  وگاز 

تبط وظرفیت آزادکاری،شناسه ی مرسوابق کارباشند، کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از وگاز نفت

، گواهی صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 89سال  حسابرسی شدهملی،صورتهای مالی 

ه ب فرآیند ارجاع کار )تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی وتوان ارائه تضمین شرکت در

می  ریال 764/867/154/10حدود  به مبلغ  (هیئت وزیران  11/8/83ه مورخ  02608//ت 214321شماره 

 .باشد

 به دومروز از تاریخ آگهی نوبت  هفتدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می تواند حداکثر ظرف مدت 

و نسبت به انجام فرآیند مناقصه  مراجعه www.setadiran.irبه آدرس  (ستادتدارکات الکترونیکی دولت )نه اسام

ذا الزم است مناقصه گران در صورت در سامانه فوق اقدام نمایند. ل1222281242222212 با کد فراخوان

 شرکت در عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکتونیکی را جهت

 .مناقصه محقق سازند

تماس  92426124و  92426331-212عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای 

 حاصل نمایند.

اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی توسط کمیته فنی و بازرگانی شرکت، قابل دریافت از طریق  -

 ستاد توسط واجدین شرایط میباشد. سامانه

 باشد. می پیشنهادات دریافت از پس روز 22 حدود فنی  وشه هایگشایش پ -

ی انجام ارزیاببارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد و بعد از پس از مالی  وشه پیشنهاداتگشایش پ -

ل در صورتیکه حداق و اعالم امتیازات پیشنهاددهندگان شرکت، فنی توسط کمیته فنی و بازرگانی

ورت صدر کمیسیون مناقصات برای شرکتهای حائز امتیاز مناسب، امتیاز فنی را کسب نموده باشند 

 خواهد پذیرفت.

 

http://www.setadiran.ir/


 قانون برگزاری مناقصات 2ماده  "ی"مناقصه )بند برنامه زمانی 

 تاریخ مراحل فرایند مناقصه ردیف تاریخ مراحل فرایند مناقصه ردیف

6 
انتشار آگهی فراخوان مناقصه 

 )مرحله اول و دوم(
 1 68/0/6933و22

اسناد دریافت یا دانلود 

مناقصه توسط مناقصه گران 

واجدین صالحیت امتیاز 

 کیفی

03/9/6933 

2 
مهلت دریافت یا دانلود 

 مدارک استعالم ارزیابی کیفی
06/0/6933 5 

آخرین مهلت بارگذاری 

پاکات تضامین و پیشنهاد 

 مالی 

61/7/6933 

0 
آخرین مهلت بارگذاری 

مستندات ارزیابی کیفی 

 توسط مناقصه گران

31/9/6933 8 
تضامین و گشایش پاکات 

 )الف و ب( فنی
64/7/6933 

9 
کیفی مناقصه تاریخ ارزیابی 

 گران
25/9/6933 4 

انجام مراحل ارزیابی فنی و 

 اعالم امتیازات
5/1/6933 

7 
بارگذاری اسناد مناقصه 

 توسط مناقصه گزار
24/9/6933 63 

 همناقص مالی پاکات گشایش

 صالحیت واجدین گران

 فنی امتیاز
61/1/6933 
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