
 
 
 
 
 

 ( دو مرحله ای) اخوان مناقصه عمومي فر
 -189پالک   -قبل از پل کريمخان -خيابان سپهبد قرنی  -تهرانآدرس  شركت مهندسي و توسعه گاز ايران  به              

باله طالول  نچيالا 20پروژه احالدا  خالط لولاله در نظر دارد  )طرح خط لوله نهم سراسری گاز(  408اتاق  -طبقه چهارم
در حالد االالل بهبهانچگچسالاران را  لالومتريک10یباليمربوطه باله طالول تقر 16تا " 4و انشعابات "  ترلوميک  62  یبيتقر

بالا توهاله باله مالوارد زيالر باله پيمانكالار   وروي 1.340.000و  لایر 1.650.000.000.000حدودمبلغ و   ماه  15مدت  
 واهد شرايط واگذار نمايد.  

از  نفالت و گالازمعتبالر در رشالته ک يالپاياله  حالداقل داراي  كليه شركتهاي  متقاضی شرکت در مناقله می بايست •
 ،سازمان برنامه و بودهه کشور،  گواهی ناماله تیييالد لالکحيت ايمنالی از وزارت تعالاون، كالار و راالاه اهتمالا ي

تالوان اراياله ، شناسه ملالی، لالورتهای مالالی حسابرسالی شالده معتبالر  ظرايت آزاد کاری ،    سوابق کاری مرتبط ،
ضالامين قابالل قبالول واالق آنالين ناماله تضالمين معالامکت دولتالی باله شالماره کار )تارهاع  تضمين شركت در ارآيند  

و سيلالد و چهالل چهل و چهار ميليارد هينت وزيران(  به مبلغ حدود    94چ9چ22هال مورخ    59506چت123402
 لایر باشند.  و يک ميليون

 س اينترنتالیباله آدرسالتاد( کليه مراحل برگزاری مناقله از طريق درگالاه سالامانه تالدارکات الوترونيوالی دولت) •
  www.setadiran.ir  لالذا ززم اسالت مناقلاله انهام خواهالد پالذيرات.  2000092131000032با کد اراخوان

گران در لورت  دم  ضويت قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذکور و درياات گالواهی امضالاا الوترونيوالی را 
 ههت شرکت در مناقله محقق سازند.  

استعکم ارزيابی کيفی ههت حضور در مناقلاله هفالت روز از تالاريگ آگهالی   اسناد  دريااتمهلت ا کم آمادگی،   •
 می باشد.  دومنوبت  

اسناد مناقله پس از انهام ارزيابی کيفی توسط کميته انی بازرگانی شرکت، لالراا  توسالط حالانزين اخالذ امتيالاز  •
 ززمه از طريق سامانه تدارکات الوترونيک دولت )ستاد( قابل درياات می باشد.

اخالذ امتيالاز  ارزيالابی انالی و ا الکم نتالاي و گشايش پاکت های مالی پس از بارگذاری پيشنهادات در سامانه ستاد  •
 در کميسيون مناقلات انهام خواهد گرديد.ززمه  

 تماس حالل نمايند.    021-81316457شتر می توانند  با شماره تلفن کقمندان  ههت کسب اطک ات بي     
( قانون برگزاری مناقصات  2نبندی مناقصه وفق بند "ی" ماده )برنامه زما           

 تاريگ  مراحل ارآيند مناقله  رديف 

   1400چ06چ23، تاريگ نوبت دوم  1400چ06چ20 تاريگ نوبت اول انتشار آگهی اراخوان مناقله نوبت اول و دوم   1

   1400چ06چ30 له گران توسط مناقمهلت درياات )دانلود( مدار  استعکم ارزيابی کيفی  آخرين  2

 1400چ07چ14 آخرين مهلت بارگذاری مستندات ارزيابی کيفی توسط مناقله گران  3

 1400چ08چ17 تاريگ ارزيابی کيفی مناقله گران  4

 1400چ08چ19 بارگذاری اسناد مناقله توسط مناقله گزار  5

مهلت   6 )دانلود(  آخرين  گران  اسناد  درياات  مناقله  توسط  حمناقله  امتياز  حانز  داقل 
 ززمه ارزيابی کيفی 

 1400چ08چ26

   1400چ09چ20   نهاد مالی  تضامين و پيشپاکات انی ،  آخرين مهلت ارانه  7

درج    ) درلورتی که مناقله دو مرحله ای باشد پيشنهاد انی تضامين و گشايش پاکات  8
 (گردد

 1400چ09چ23

 1400چ10چ21  (اقلات سيون منيدر کم   )پيشنهادهای مالی گشايش پاکات مالی 9

 سه ماهه  مدت ا تبار پيشنهاد های ارانه شده  10

 

 

 »دسي و توسعه گاز ايران»روابط عمومي شركت مهن


