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 چابهار -انتقال گاز ایرانشهر گذار برای احداث خطوطسرمایه جذبفراخوان شناسایی و 

 اییک مرحله –عمومی 
واقع در استان سيستان  چابهار -احداث خطوط انتقال گاز ایرانشهرپروژه در نظر دارد  پذیر()سرمایه ی و توسعه گاز ایرانشرکت مهندس

 گذار واجد صالحيت واگذار نماید.ای به سرمایهیک مرحلهاز طریق مناقصه عمومی را  و بلوچستان

 پروژهالف( شرح مختصر 

 شامل:چابهار و کنارك منطقه مکران، گاز از ایرانشهر به  انتقال و تاسيسات مربوط به تامين سرمایه مورد نياز و احداث خطوط لوله

مورد نياز این بخش  اینچ 65ورقهای فوالدی تامين  – کيلومتر 022 حدود به طول بچ -اینچ ایرانشهر 65خط لوله  -1

 .می باشدپذیر سرمایه برعهده و به هزینه

 کيلومتر 22 حدود به طول مکران  - بچاینچ  20خط لوله  -0

 کيلومتر 02 حدود نيروگاه چابهار به طولاز مکران به شهر و اینچ  02انشعاب  -3

 کيلومتر 06 حدود يروگاه کنارك به طولاز چابهار به شهر و ناینچ  15انشعاب  -2

های ارسال و دریافت ، شامل سيستم مخابراتی و فيبر نوری، ایستگاههای مخابرات و ایستگاهتاسيسات وابسته به موارد فوق -6

 .(CP)و حفاظت کاتدیک  (LBV)، شيرهای قطع جریان بين راهی (L/R)توپک 

 ب( مدت قرارداد

 خ تحویل پروژهماه از تاریخ قطعيت قرارداد تا تاری 02دوره احداث:  -1

 تحویل پروژهاز تاریخ  ماه 35: گذاری دوره بازپرداخت سرمایه -0

 گذاریخالص سرمايه ج( برآورد

های ریالی ميليون دالر و هزینه 02های ارزی احداث پروژه شامل هزینههای تامين مالی( )بدون احتساب هزینهگذاری سرمایهبرآورد 

گذاری از جمله های سرمایهگذار بایستی دقيق و شامل تمام هزینهباشد. پيشنهاد قيمت سرمایهميليارد ریال می 5622احداث 

  های تامين مالی باشد.هزینه

 گذارید( بازپرداخت سرمايه

 . خواهد بود -شش ماه پس از تحویل پروژه قسطاولين  -بصورت شش قسط مساوی شش ماهه  گذاریبازپرداخت سرمایه

 ه( ضمانت بازپرداخت

 گردد.امه به نفع سرمایه گذار تضمين میشرکت ملی نفت ایران از طریق صدور ضمانت نتوسط گذاری بازپرداخت سرمایه

 گذاران متقاضي( شرايط سرمايهو

 توانمندی تامين منابع مالی مورد نياز پروژه -1

 پروژه احداثدارا بودن توانمندی مدیریتی برای  -0
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 ميليارد ریال هجدهتوانایی ارایه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ  -3

  تکمیل و تحويل مدارکدريافت، ( محل، زمان و مهلت ز

کوچه  ،خيابان قائم مقام فراهانی ،تهراننشانی با مراجعه به  مطابق برنامه زمانبندی ذیلشود از کليه متقاضيان واجد شرایط دعوت می

خود  حسابرسی شده با ارایه اساسنامه و آخرین صورتهای مالی 020 اتاق ،قال گاز هفتم سراسری گازطرح خط انت، 6پالك  ،دهم

دوم  نوبتهفته پس از درج  دوتا اقدام و فرمهای تکميل شده را حداکثر و مدیریتی صالحيت مالی فرمهای ارزیابی نسبت به دریافت 

جهت دریافت  ،آنان احراز گردد و مدیریتی صالحيت مالیاز متقاضيانی که  نمایند.به نشانی فوق تحویل نموده و رسيد دریافت آگهی 

 اقدام خود«( ج»و « ب»، «الف)»های پيشنهادی پاکتارایه اسناد مناقصه و  به تکميل نسبت آید تابه عمل میدعوت اسناد مناقصه 

 تماس حاصل نمایند. 201-11315201 با شماره تلفن توانندنمایند. متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می

 چابهار -گذاری پروژه خطوط انتقال گاز ايرانشهربرنامه زمانبندی برگزاری مناقصه سرمايه

 تاریخ شرح ردیف

 01/22/1336 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول 1

 22/26/1336 انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم 0

 25/26/1336 توزیع فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 3

 11/26/1336 آخرین مهلت توزیع فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 2

 21/25/1336 آخرین مهلت تحویل فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 6

 21/21/1336 اعالم نتایج ارزیابی توانمندی مالی و مدیریتی  5

 26/21/1336 توزیع اسناد مناقصه بين متقاضيان تایيد صالحيت شده 3

آخرین مهلت ارایه پاکتهای ضمانت نامه شرکت در مناقصه )پاکت الف(، اسناد مناقصه ممهور به مهر  12
 گر )پاکت ب(و پيشنهاد قيمت )پاکت چ(مناقصه

21/12/1336 

 22/12/1336 هاتاریخ بازگشایی پاکت 11

 02/12/1336 اعالم نتيجه مناقصه 10

 

 «و توسعه گاز ایرانروابط عمومی شرکت مهندسی »
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 چابهار -گذار برای احداث خطوط انتقال گاز ایرانشهرسرمایه جذبفراخوان شناسایی و 

 اییک مرحله –عمومی 
چابهار واقع در استان سيستان  -احداث خطوط انتقال گاز ایرانشهر پذیر( در نظر دارد پروژهمهندسی و توسعه گاز ایران )سرمایهشرکت 

اینچ به همراه  15کيلومتر  06اینچ و  02کيلومتر  02اینچ،  20کيلومتر  22اینچ،  65کيلومتر خط لوله  022حدود شامل  و بلوچستان

 گذار واجد صالحيت واگذار نماید.ای به سرمایهطریق مناقصه عمومی یک مرحله را از تاسيسات مربوطه

های ریالی ميليون دالر و هزینه 02های ارزی احداث پروژه های تامين مالی( شامل هزینهگذاری )بدون احتساب هزینهبرآورد سرمایه

گذاری از جمله های سرمایهدقيق و شامل تمام هزینه گذار بایستیباشد. پيشنهاد قيمت سرمایهميليارد ریال می 5622احداث 

 باشد.پذیر میبرعهده و به هزینه سرمایه پروژهاینچ مورد نياز  65های تامين مالی باشد. تامين ورقهای فوالدی هزینه

گذاری توسط بازپرداخت سرمایهباشد. میپروژه تحویل تاریخ ماه از  35 گذاریبازپرداخت سرمایه هماه و دور 02دوره احداث پروژه  

 گردد.گذار تضمين میامه به نفع سرمایهنلی نفت ایران از طریق صدور ضمانتشرکت م

ميليارد  هجدهنامه شرکت در مناقصه به مبلغ و ارایه ضمانتپروژه  احداث مالی،توانمندی تامين که  شرایطواجد  از کليه متقاضيان

مقام فراهانی، کوچه دهم، پالك  تهران، خيابان قائمبا مراجعه به نشانی  مطابق با برنامه زمانبندی ذیل ،شوددعوت می ریال را دارند

نسبت به دریافت با ارایه اساسنامه و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده خود  020 ، طرح خط انتقال گاز هفتم سراسری گاز، اتاق6

به نشانی تا دو هفته پس از درج نوبت دوم آگهی اقدام و فرمهای تکميل شده را حداکثر و مدیریتی صالحيت مالی فرمهای ارزیابی 

جهت دریافت اسناد مناقصه  آنان احراز گردد، و مدیریتی صالحيت مالیفوق تحویل نموده و رسيد دریافت نمایند. از متقاضيانی که 

 خود اقدام نمایند.«( ج»و « ب»، «الف)»های پيشنهادی تبه تکميل اسناد مناقصه و ارایه پاک نسبت آید تادعوت به عمل می

 201-11315201با شماره تلفن  یا مراجعه و www.nigceng.irبه آدرس  توانندمتقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می

 تماس حاصل نمایند. 

 چابهار -پروژه خطوط انتقال گاز ایرانشهرگذاری برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه سرمایه
 تاریخ شرح ردیف

 01/22/1336 انتشار آگهی فراخوان نوبت اول 1

 22/26/1336 انتشار آگهی فراخوان نوبت دوم 0

 25/26/1336 توزیع فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 3

 11/26/1336 آخرین مهلت توزیع فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 2

 21/25/1336 آخرین مهلت تحویل فرمهای ارزیابی توان مالی و مدیریتی 6

 21/21/1336 اعالم نتایج ارزیابی توانمندی مالی و مدیریتی  5

 26/21/1336 توزیع اسناد مناقصه بين متقاضيان تایيد صالحيت شده 3

گر )پاکت ب(و )پاکت الف(، اسناد مناقصه ممهور به مهر مناقصهآخرین مهلت ارایه پاکتهای ضمانت نامه شرکت در مناقصه  12
 پيشنهاد قيمت )پاکت چ(

21/12/1336 

 22/12/1336 هاتاریخ بازگشایی پاکت 11

 02/12/1336 اعالم نتيجه مناقصه 10

 «روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران»

http://www.nigceng.ir/

