
 
 

 

 ايفراخوان مناقصه عمومي يك مرحله
 

  022به آدرس : تهران خ طالقاني نرسیده به چهارراه مفتح ساختمان شماره  شركت مهندسي و توسعه گاز ايران       
خدمات نگهباني ساختمانهای مركزی و انبارهای خود را برای مدت يك سال، با برآورد حدود  تأمین در نظر دارد

  ريال از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. میلیارد  يکصد و چهارده
كلیه شركتهای خدماتي دارای تائیديه صالحیت معتبر در رشته خدمات عمومي )فعالیت نگهباني( و همچنین گواهي     

صورتهای وزارت نفت ،  تايیديه سازمان حراستنامه تأيید صالحیت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
كاری مرتبط، دفتر كار تهران، شناسه ملي، توان ارائه تضمین شركت در ، سابقه3189سال  مالي حسابرسي شده معتبر

هـ مورخ  02608/ت301320تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره )فرآيند ارجاع كار
 هفتصد میلیون ريال مي باشند.میلیارد و  پنجهیئت وزيران( به مبلغ  00/8/83

ز پس از تاريخ  انتشارآگهي نوبت دوم به سامانه ور 7حداكثر  میبايستدرصورت تمايل به شركت در مناقصه   -
فرايند مناقصه با  مراجعه و نسبت به انجام   www.setadiran.irدولت ) ستاد ( به آدرس  يتداركات الکترونیک

در سامانه فوق اقدام نمايند . لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم   0222280313222233كد فراخوان 

عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاءالکترونیکي را جهت شركت در مناقصه 
 محقق سازند.

اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كیفي توسط كمیته فني و بازرگاني شركت ، قابل دريافت از طريق سامانه   -
 ستاد توسط واجدين شرايط میباشد.

گشايش پاكت های مالي پس از بارگذاری پیشنهادات  در سامانه ستاد در كمسیون مناقصات انجام خواهد  -
 گرديد. 

تماس  203 – 93131030 - 931311200العات بیشتر میتوانند با شماره تلفن های عالقمندان جهت كسب اط         -
 حاصل نمايند.

 ( قانون برگزاري مناقصات 2ماده ) "ي"برنامه زمانبندي مناقصه وفق بند 
 تاريخ مراحل فرآيند مناقصه رديف

 00/21/3322و  39 انتشار آگهي فراخوان مناقصه نوبت اول و دوم  3

 08/21/3322 افت )دانلود( مدارک استعالم ارزيابي كیفي مهلت دري  0

 33/23/3322 آخرين مهلت بارگذاری مستندات ارزيابي كیفي توسط مناقصه گران 1

 23/20/3322 تاريخ ارزيابي كیفي مناقصه گران 3

 26/20/3322 بارگذاری اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار 0

 33/20/3322 اقصه توسط مناقصه گران واجدين صالحیت امتیاز كیفيدريافت )دانلود( و خريد اسناد من 6

 12/20/3322 آخرين مهلت ارائه پاكات تضامین و پیشنهاد مالي  7

 20/26/3322 گشايش پاكات مالي ) تضامین و پیشنهادهای مالي در كمسیون مناقصات ( 9

 سه ماهه مدت اعتبار پیشنهاد های ارائه شده   8
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