
 

 

 

 تعالیبسمه 

 شرکت گاز استان زنجان

 آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 ایعمومی یک مرحله 

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در جهت اجرای پروژه گازرسانی و انجام توسه و شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات 

پراکنده در سطح استان زنجان بجز منطقه ابهر و خدابنده با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 

 صالحیت واگذار نماید:

 الف( شرح مختصر کار

 زرسانی و نجام توسعه شبکه حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده در سطح شهرستان های سلطانیه، خرمدره و ابهرگا-

 روز 365 :مدت انجام کار-

 ب(پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

 پ( شرایط متقاضی :

 رشته نفت و گاز.و باالتر در  5)پنج( و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رتبه  5دارا بودن رتبه 

 ریال )به حروف بیست میلیارد ریال( 20،000،000،000برآورد قرارداد 

 «قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.» 10/2/97مورخ  97/51103تبصره: طبق نامه شماره 

 ت(محل، زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک:

www.nigc-از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت شرکت گاز استان زنجان به آدرس 

zanjan.ir  بخش مناقصه و مزایده( نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی طبق زمانبندی زیر(

 د.اقدام فرماین

 13/08/98لغایت  09/08/98مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : -

 27/08/98روز دوشنبه مورخ  12مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی : تا ساعت -

 

http://www.nigc-zanjan.ir/
http://www.nigc-zanjan.ir/
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واحد تنظیم پیمان شرکت گاز  024-33146225مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ث(

 د.استان زنجان تماس حاصل فرماین

 *ضمنا هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت( بعهده برنده مناقصه می باشد.

**مناقصه گران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی 

 مناقصه شرکت می نمایند.

 هد نمود.حقی را برای متقاضیان ایجاد نخوا بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه

و شبکه اطالع رسانی شرکت  www.shana.irبه آدرس « شانا»توضیح : این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت انرژی 

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  n.irzanja-www.nigcگاز استان زنجان به آدرس 

http://iets.mporg.ir .کشور درج گردیده است 

 روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
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