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 ایدو مرحلهفراخوان عمومی 

را مبلغ   های مجتمع فرهنگی رفاهی شهید تندگویان دانشگاه بوشهرتکمیل ساختمانشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد پروژه        

 ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 01ریال و مدت  000.111.111.111 حدود 

 ،برنامه و بودجهسازمان از  در رشته تاسیسات و تجهیزات 3و حداقل پایه  ساختمان و ابنیهدر رشته  2کلیه شرکتهایی که دارای حداقل پایه       

و توان ارائه تضمین شرکت در  90سال  ی، شناسه ملی، صورتهای مالی حسابرسی شدهو ظرفیت آزادکار دارای سابقه کاری در آمفی تئاتر و استخر

ریال بصورت واریز نقدی در وجه شرکت و یا ضمانتنامه بانکی می باشند، در صورت تمایل به  0.221.111.111   به مبلغ حدود فرایند ارجاع کار

و صورت  ه کپی رتبه بندیااعالم آمادگی کتبی خود را به همر، دومخ آگهی نوبت شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاری

به نشانی تهران خیابان هویزه غربی نرسیده به مصلی پالک  طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانی پیمانهای به واحد خدمات  مالی حسابرسی شده،

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از ارائه و مدارک استعالم ارزیابی کیفی مناقه گران را دریافت نمایند. بدیهی    226طبقه دوم اتاق  061

انتشار آخرین آگهی دعوت به مناقصه بعمل خواهد آورد، زمان  روز پس از  31ارزیابی و امتیازدهی مدارک واصله، از شرکتهای واجد شرایط حدود 

روز پس از  3حدود   پیشنهادات فنی و بازرگانیروز پس از توزیع اسناد مناقصه و بازگشایی   00حدود   بازرگانیفنیت تحویل پاکات پیشنهادا

دریافت پاکات پیشنهادات می باشد. همچنین محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشایی آنها در کمیسیون 

عالم ارزیابی و ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای سایر متقاضیان ایجاد نخواهد نمود. شرکتهای عالقمند جهت کسب مناقصات می باشد تکمیل است

تماس حاصل نمایند. توضیح : اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده  10306160و  11101666اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 

 به اطالع مدعوین خواهد رسید.فوق در حین تشریفات مناقسه 
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