
 

 اینچ سربیشه/نهبندان 21پروژه خط لوله 

سربیشطه ننهننطدان    21"پروژه احداث خط  وووطه    شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد

 L/Rو  LBVهای و تاسیسات وابسته شامل حفاظت کاتطدی    ایسطتها   دراستان خراسان جنوبی 

در منلغ  EPCی  ایستهاه تقلیل فشار به  مراه ی  ایستهاه انشعاب برای شهر شوسف به صورت 

ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجطد شطرای     22ریال و مدت  297 222 111 271حدود 

 واگذار نماید. 

از سطازمان مطدیریت و   و گطاز  خطوط انتقال نفت که دارای حداقل پایه دو در رشته  یکلیه شرکتهای

وابق کطاری مطرتن   ظرفیطت دزاد کطار  شناسطه ملطی  صطورتهای مطاوی           سط کشطور  برنامه ریطیی 

ریال بصطورت   222 112 211 25حسابرسی شده و توان ارائه تضمین شرکت در مناقصه به منلغ 

در بطه شطرکت   واریی نقدی در وجه شرکت و یا ضطمانتنامه بطانکی مطی باشطند در صطورت تمایطل       

اعالم دمادگی کتنی خود   روز از تاریخ دگهی نوبت دوم  فتمناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 

خدمات پیمانهای طرح خ  وووه  فتم سراسری گطاز بطه نشطانی    واحد را بهمراه کپی رتنه بندی  به 

م ارائطه و مطدار  اسطتعال    191اتطا    5بلطو    2تهران خیابان قائم مقام فرا انی کوچه د طم پطال    

دریافت نمایند. بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس  راارزیابی کیفی مناقصه گران 

از شرکتهای واجد شرای  دعوت به مناقصه بعمل خوا طد   واصله امتیاز د ی مدار  از ارزیابی و 

روز پس از توزیط  اسطناد مناقصطه مطی باشطد.       19زمان تحویل پاکات پیشنهادی فنی حدود دورد. 

 مچنین محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکطات پیشطنهادات ددرف فطو  و گشطایه دنهطا در      

ارزیابی و ارائه مدار   یچهونه حقی را برای سطایر  تکمیل استعالم کمیسیون مناقصات می باشد. 

شرکتهای عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند بطا شطماره   متقاضیان ایجاد نخوا د نمود. 

 ماف حاصل نمایند.ت  22522312تلفن 

توضیح: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودی اعالم شده فو  در حین تشریفات مناقصه به اططال   

 مدعوین خوا د رسید. 

 برنامه زماننندی برگیاری مناقصه

 تاریخ  شرح ردیف
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 انتشار فراخوان نوبت اول 

 انتشار فراخوان نوبت دوم

 ت توزی  فرمهای ارزیابی کیفیدخرین مهل

 دخرین مهلت تحویل فرمهای ارزیابی کیفی

 توزی  اسناد مناقصه به متقاضیان واجد صالحیت 

 دخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادات فنی متقاضیان 

 اعالم نتایج ارزیابی فنی نبازرگانی پیشنهادات فنی 

 گشایه پاکات ماوی در کمیسیون مناقصات 

 اعالم نتیجه مناقصه

 2572ن29ن3

 2572ن29ن22

 2572ن29ن12

 2572ن22ن7

 2572ن22ن13

 2572ن21ن23

 2572ن21ن12

 2572ن2ن19

 2572ن2ن59

 رواب  عمومی

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران



 

 

 

 

 


