
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی و فنی(

 3،215،967مناقصه شماره : 

انشعاب در سطح شهرستان های پارسیان ، بستک،  6000استان هرمزگان در نظر دارد تهیه مصالح و نصب شرکت گاز 

 خمیر و قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

 هرستان های پارسیان ، بستک، خمیر و قشم انشعاب در سطح ش 6000.موضوع مناقصه: تهیه مصالح و نصب 1

 روز تقویمی 270.مدت قرارداد:2

مبلغ  –.نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه : ضمانتنامه های مقرر در جداول آیین نامه تضمین معامالت دولتی 3

 ریال 3،748،000،000ضمانت نامه 

شرکت گاز استان  –شهرک فجر  -بلوار گاز –نشانی: بندرعباس .نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت گاز استان هرمزگان به 4

 هرمزگان

روز تقویمی پس از تاریخ  14.تاریخ تحویل و بازگشت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران: مناقصه گران بایستی حداکثر 5

رزیابی ارائه شده در بعد از انتشار نوبت دوم آگهی نسبت به تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی کیفی اقدام نمایند. )به مدارک ا

 موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.(

.تاریخ تحویل اسناد مناقصه به پیمانکاران و جلسه گشایش پاکات : متعاقبا بعد از ارزیابی کیفی به اطالع شرکت هایی 6

 واهد رسید.که حائز حداقل امتیاز طبق اسناد ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه شده باشند خ

هزار  300،000.شرکت ها میتوانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به نشانی ذیل و یا با پرداخت فیش بانکی به مبلغ 7

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  IR 800100004101111038161126ریال )سیصد هزار ریال( به شماره شبا 

 ه حضوری فرمهای ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.به نام شرکت گاز استان هرمزگان و مراجع

 روز تقویمی از تاریخ عودت اسناد مناقصه که در فراخوان ذکر شده است میباشد. 90.مدت اعتبار پیشنهادها 8

 .پیمانکاران بایستی دارای کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی باشند.9

 گیرد..به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی 10

 



 

 

 

 

.به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده 11

 میگردد.

 .پیمانکاران می بایست تجربه کافی و ظرفیت خالی برای انجام کار در زمینه مورد نظر را داشته باشند.12

.حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه: رتبه پنج نفت و گاز یا رتبه چهار تاسیسات و تجهیزات از سازمان 13

 برنامه و بودجه و ارائه گواهینامه صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

 http://iets.mporg.irدرس مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به آ

 تماس حاصل نمایند. 07632197236( دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 4و یا حضوری به نشانی شرکت )ردیف 

 

 روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان
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