
 

 

 

 

 

 استان:سیستان و بلوچستان مناقصه گزار: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31:آگهیتاریخ درج 

 مکانیکی و برقی تجهیزات عمومی مناقصه فراخوان گهی: تجدیدعنوان آ

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه فراخوان یگهآ

  3/197/828 فراخوان شماره

 دو عمومی مناقصه طریق از ذیل مشخصات شرح با را خود نیاز مورد اقالم دارد نظر در بلوچستان و سیستان استان گاز شرکت

 دنمای خریداری ای مرحله

 و سیستان استان گاز فشار تقلیل ایھ ایستگاه مانیتورینگ ایھ سامانه مکانیکی و برقی تجهیزاتشرح کاال: خرید  -1

 بلوچستان

 روز 90 قرارداد مدت -2

 ریال 45.000.000.000 کار انجام هزینه حدود -3

 زاهدان شهر در واقع استان گاز شرکت مرکزی انبار کاال تحویل محل -4

بانک  2463260135و میزان تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شماره  نوع -5

ریال دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال به عنوان  2.250.000.000ملت شعبه امیر المومنین به مبلغ 

 ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

 98.2.3اری روز سه شنبه مورخ ی کیفی : تا پایان وقت ادزمان توزیع اسناد ارزیاب -6

 98.2.17 مورخ شنبه سه روز اداری وقت پایان تا:  رزومه همراه به ارزیابی اسناد ارسال مهلت -7

 98.2.23 مورخ دوشنبه روز:  دعوتنامه ارسال زمان -8

 98.2.28شنبه  ان وقت اداریپای تا 98.2.24 مورخ شنبه سه روز از:  مناقصه اسناد توزیع زمان -9

  98.3.8 مورخ چهارشنبه روز 10 ساعت تا:  پیشنهادات ارسال مهلت -10

  98.3.8 مورخچهارشنبه  روز 11 ساعت:  ب و الف پاکات گشایش زمان -11

 98.3.19 مورخ یکشنبه روز 10 ساعت:  ج پاکت گشایش زمان -12

ریال با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده واریز به حساب  500.000به مبلغ  مناقصه اسناد خریدجهت  توانند می گران مناقصه -13

زاهدان بانک ملت شعبه امیرالمومنین به نام شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به آدرس  2463260135شماره 

 نمایند مراجعه استان گاز شرکت حراست دفتر مهارت خیابان نبش فارس خلیج بزرگراه

 دریافت جهتیه سازندگان و تامین کنندگان دارای سابقه در زمینه موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید ز کلا وسیله بدین -14

 نمایند مراجعه فوق آدرس به مناقصه در شرکت آمادگی اعالم نامه با همراه شده تعیین مهلت در اسناد

 اینترنتی پایگاه آدرس به آگهی این رویت برای توانند می متقاضیان 

-www.nigc sbgc.ir یا http://iets.mporg.ir نمایند مراجعه . 

http://sbgc.ir/
http://iets.mporg.ir/


 

 

 

 کرد هدنخوا ایجاد متقاضیان را جهت حقی هیچگونه الذکر فوق مدارک ارائه توجه قابل نکات

بق شرایط پیمان و ط% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت 25مانکار منتخب به میزان پی درخواست صورت در کارفرما 

 در ازای ضمانتنامه بانکی به پیمانکار پرداخت می نماید 

نهادات پیش به شد نخواهد پذیرفته اعتراضی و بوده مختار پیشنهاداتشرکت گاز سیستان و بلوچستان در رد یا قبول کلیه 

 بیشتر اطالعات به نیاز صورت در شد خواهدن داده اثر ترتیب مطلقا برسد آگهی در مقرر مهلتکه بعد از  بهمم و مشروط

 و سیستان استان گاز شرکت عمومی روابط فرمایند حاصل تماس 054-33294537 تلفن شماره با توانند می متقاضیان

 .بلوچستان

 1398/01/31منبع: سایت 

 

لوله و مخابرات نفت ایران ـ مناقصه گزار: شرکت خطوط 

 مدیریت کاال

 

 تهراناستان:

 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31:آگهیتاریخ درج 

 

 دوم نوبت - دیپ مخازن گیری اندازه متر قلم 2 خرید مناقصه:آگهیعنوان 

 

 :گهیشرح آ

  98 /2683/130( سپرده اخذ با ای مرحله یک عمومی مناقصه گهیآ

 ( 1398.  151 مجوز شماره) 

 کاال  مدیریت – ایران نفت مخابرات و لوله خطوط شرکت:  گزار مناقصه دوم نوبت

طبق مشخصات (دیپ)ر اندازه گیری مخازن قلم مت 2، خریدZPS-9740028-TR/A02موضوع مناقصه : تقاضای شماره 

 مندرج در اسناد مناقصه 

 ریال  4.927.000.000مبلغ برآورد مناقصه : 

 ماه پس از عقد قرارداد و پیش پرداخت  9: حداکثر  (زمان تحویل) کار مدت اجرای

 بین از مناسب قیمت کمترین انتخاب و ادیھپیشن ایھ قیمت سازی مرتب "روش ارزیابی مالی: روش ارزیابی مالی عبارتست از 

 .باشد می "آنها

  ایران نفت مخابرات و لوله خطوط شرکت کاال منابع و ساخت توسعه دسیمهن اداره: نظارت دستگاه نام 

 مندرج نامه هایریال بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت  250.000.000 مبلغ:  کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ و نوع

 هیئت  94.9.22مورخ 123402/5069 شماره به دولتی معامالت تضمین نامه آیین 4 ماده ،ح ،چ ،ج پ ب، الف،های  بند در

 . وزیران محترم

اسالمی ایران  جمهورینزد بانک مرکزی  IR360100004101046838162801 شبای شماره به میبایست نقد وجه ضمناً

 به نام شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران واریز گردد. 



 

 

 

 گیری اندازه دیپ تامین و تولید زمینه در که داخلی کنندگان تامین و کنندگان تولید کلیه:  مناقصه اسناد خرید مهلتزمان و 

ت ایران کد مندرج در سامانه تامین الکترونیکی کاالی عضوی کد ارائه با دارند فعالیت دقیق ابزار و گیری اندازه زاتجهیت یا و مخازن

 شنبه پنج هایروز استثناء به دوم نوبت گهیآ چاپ از پس روز 5 تا اول نوبت گهیآ چاپ زمان از توانند یم EP.MOP.IRنفت 

نزد  IR360100004101046838162801ریال به شماره شبای  300.000 مبلغ واریز از پس ، اداری ساعت در جمعه و

 نامه معرفی و واریزی فیشهمراه  به و واریز ایران نفت ومخابرات لوله خطوط شرکت نام به ایران اسالمی جمهوریبانک مرکزی 

 ، قرنی سپهبدخیابان  ، تهران:  پاکات تحویل و مناقصه اسناد دریافت محل. نمایند مراجعه اسناد دریافت جهت "حضورا معتبر

 310 اطاق 24 پالک ، غربی سپند خیابان

 88924163-61630421فاکس  616301780-61630441تلفن 

 ساعات در ، مناقصه اسناد در مندرج زمانبندی طبق توانند می کنندگان شرکت:  مناقصه اسناد تحویل و تکمیل مهلت و زمان 

 در واصله نهادهای: پیش پاکات گشایش محل و زمان. نمایند اقدام 98.3.4 سررسید تا شده تکمیل اسناد تحویل به نسبت اداری

 پالک سپند، خیابان به قرنی،نرسیده سپهبد تهران،خیابان آدرس به مناقصات کمیسیون محل در 14.45 ساعت 98.3.18 تاریخ

  www.shana.ir www.ioptc.ir . شدهدخوا بازگشایی گران مناقصه از دعوت با ، هشتم طبقه ،188

 98.01.31منبع:رویداد امروز 

 استان:البرز  مناقصه گزار: شرکت گاز استان البرز 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31:آگهیتاریخ درج 

 

 G4-G6-G10 کنتور خرید مناقصه :آگهیعنوان 

 

 گهی:شرح آ

  عمومی مناقصه گهیآ

 2 گران مناقصه فنی و کیفی ارزیابی با همراه ای مرحله دو عمومی مناقصه آگهی: فراخوان نوع -1 

 ، شرکت گاز استان البرز6، روبروی تربیت هنگفر خیابان تعاون، بلوار طالقانی، میدان کرج،: گزار مناقصه دستگاه نشانی و نام -

  G4-G6-G10موضوع مناقصه: خرید کنتور  -3 

 مناقصه 98.2.11 مورخ اداری وقت پایان تا اول نوبت آگهیزمان دریافت اسناد و نشانی دریافت اسناد مناقصه : از روز انتشار  -4

 اقدام نمایند. 3.198.059مناقصات کد فراخوان  رسانی اطالع پایگاه طریق از توانند می اسناد دریافت جهت گران

 -بلوار تعاون -میدان طالقانی -. محل عودت اسناد مناقصه : کرج6ریال  53.250.000.000برآورد تقریبی اولیه مناقصه:  -5 

 تربیت روبروی -نگھخ فر

 حراست محرمانه دبیرخانه -سوم طبقه البرز استان گاز شرکت -6 

 شد خواهد تمدید ماه سه دوره یک جهتماه تقویمی در صورت صالحدید مناقصه گزار  3 پیشنهادات اعتبار مدت -7 

 ه 50659ت/123402 شماره به دولتی معامالت تضمین نامه آیین مطابق:  کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ و نوع -8 

 ریال 2.565.000.000 مبلغ به و 94.9.22 تاریخ

 98.2.28قصه پایان وقت اداری مورخ منا اسناد تسلیم مهلت آخرین -9 

http://ep.mop.ir/
http://www.shana.ir/
http://www.ioptc.ir/


 

 

 

 ماه تقویمی خورشیدی، استان البرز محل تامین اعتبار ـ منابع داخلی 3مدت و محل اجرای پروژه :  -10 

 برزرکت گاز استان الدر محل سالن جلسات ستاد ش 98.2.29مان و محل گشایش پاکت الف و ب مناقصه گران: مورخ ز -11 

 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز 98.3.7شایش پاکات ج مناقصه گران: مورخ گزمان و محل  - 12

تامین کننده الکترونیکی کاالی وزارت نفت) تایید ( EPست در سامانه شرایط مناقصه گر: دارای شناسه ملی، مناقصه گر بای -13 

 مبلغ مناقصه سقف در خالی ظرفیت دارای و نموده ارائه ب پاکت در را مربوطه یھشده و گوا

  98.2.2 دوم نوبت آگهی درج تاریخ 98.1.28: اول نوبت آگهیزمان و رسانه انتشار فراخوان: تاریخ درج - -14 

  www.shana.ir،www.iets.mporg.ir،alborz.ir-www.nigcایھ سایت در آگهی این

 را حقی یچگونهھ مناقصه، اسناد دریافت و مدارک ارائه که است ذکر به الزم 02632520868 نمابر - 34187146: تلفن

 کرد خواهدن ایجاد مناقصه در شرکت متقاضیان برای

 

 98.1.31منبع:سایت 

 

 

 

 

 

 

 استان:خوزستان مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم - GATE VALVE مناقصه عنوان آگهی:

 :آگهیرح ش

 عمومی مناقصه فراخوان آگهی

  دوم نوبت 97-3-1851 شماره 

 منابع بین از و عمومی مناقصه طریق از زیر جدول مطابق را خود نیاز مورد کاالی دارد نظر در جنوب نفتخیز مناطق ملی رکتش

 ایدنممین تا داخلی سازندگان

 شماره تقاضا جمع عددی موضوع مناقصه

GATE VALVE SIZE41.16 IN API3000  100 9730028-38-08 

 

 از روز 14 مورد ظرف بایست می باشد می درخواست مورد کاالی شرح با مرتبطآنها  فعالیت که کننده تولید ایھلذا کلیه شرکت

 با مطابق کاال ارائه تعهدنامه فرم تکمیل و استخراج به نسبت الذکر ذیل اینترنتی سایت به مراجعه با فراخوان آگهی درج تاریخ

http://www.shana.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.nigc-alborz.ir/


 

 

 

 جدول در مندرج موارد با منطبق الزم مستندات و مدارک همراهلی مناطق نفتخیز جنوب و ارسال آن به م شرکت استانداردهای

 . نماید اقدام فراخوان در مندرج پستی آدرس به متوسط معامالت نصاب برابر بیست از کمتر معامالت برای کیفی ارزیابی

  www.nisoc.ir ه و مناقصه ـمزاید ـ کاال امور و تدارکات مدیریت ـ ارزیابی نامه پرسش فرم

 . است الزامی سازندگان/  فروشندگان به مناقصه اسناد تحویل جهت کیفی ارزیابی در 60 نمره حداقل کسب

 . باشند می ریال 375.000.000 مناقصه در شرکت تضمین مبلغ ضمنا

 اداره -111 ساختمان ـ کاال امور و تدارکات مجتمع ـ یورھرن اسالم نویساید ـ خیابان شفداییا کوی ـ وازھا ـ پستی آدرس

-25129 تماس شماره 61138-54579 کدپستی -4 اتاق - عمومی ایھخرید واحد - داخلی کاالی ایھخرید تدارکات

341-061  

 رمقادی و فنی مشخصات سایر و مناقصه شرایط مطالعه و رویت جهت مرتبطدرگاه های 

 www.shana.ir , www.nisoc.ir , www.iets.mporg.ir کاال

 98.1.31منبع:آرمان امروز

 

 مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت تهران

 

 استان:تهران

 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم -کامل و ..  2C-901 بلوور ساخت و طراحی فراخوان تجدیدعنوان آگهی:

 

 

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه فراخوان

  1425ت ک م ع //7700497387ن فراخوا تجدید آگهیموضوع:درج 

 کامل و لوازم یدکی دو ساله 2C-901طراحی و ساخت بلوور 

  تهرانالف: مناقصه گذار: شرکت پاالیش نفت  

 : مناقصه موضوع: ب

 ضمانتنامهمبلغ  موضوع مناقصه شماره مناقصه

 266.000.000 کامل 2C-901 بلوور ساخت و طراحی 1425ت ک م ع //7700497387

 

  

 از عمومی مناقصه برگزاری طریق از را فوق مشروحه کاالی دارد نظر در شرکت اینارائه کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است. 

 فوق مناقصه در حضور به مایل که کنندگانی تامینها و  تشرک تمامی از لذا نماید، تامین شرایط واجد کنندگان تامین/  اھشرکت

 ارزیابی فرم) نیاز مورد اسناد و مدارک دریافت و رؤیت به نسبت www.torc.ir سایت به مراجعه از پس میشود دعوت باشند می

http://www.nisoc.ir/
http://www.shana.ir/
http://www.nisoc.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.torc.ir/


 

 

 

 حداکثر مناقصه در شرکت نامه ضمانت و مالی و فنی پیشنهاد همراهموده و به ن اقدام( مناقصه اسناد و گران مناقصه عمومی کیفی

 دبیرخانه – شهید بهشتی ساختمان – تهران نفت پاالیش شرکت - قم قدیم جاده ابتدای – تهران:  نشانی به 98.2.14 تاریخ تا

 داشتن همراه با بایست میها گان شرکتنمایند همچنین. نمایند تسلیم 43515 – 43047 داخلی ،(123 اتاق )بازرگانی اداره

 ارائه است بدیهی. نمایند مراجعه (140 اتاق) مناقصات بخش الذکر، فوق آدرس به مناقصه های پاکت دریافت جهت معرفینامه

ژی انر و نفت رسانی اطالع شبکه در فوق آگهی ضمناً کرد، خواهدن ایجاد متقاضیان برای را حقی هیچگونه مذکور سوابق و مدارک

درج می گردد. ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است. شرکت کنندگان در WWW.SHANA.IR به نشانی اینترنتی

 مراجعه WWW.torc.IR سایت به توانند می پیشنهادات ارائه نحوه و جلسات مناقصه، زمانبندی برنامه رؤیت جهتمناقصه،

 تهران نفت پاالیش شرکت عمومی روابط. نمایند

 98.1.31منبع:ایران

 

 

 استان:تهران سمناقصه گزار: شرکت نفت و گاز پار

 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 P/F Yokogawa distribution control system D.C.S قلم یک خرید فراخوانعنوان آگهی:

 شرح آگهی: 

 عمومی مناقصه فراخوان آگهی

  ای مرحله دو 

  WSD - 9610005نوبت اول مناقصه شماره کیفی  ارزیابی با همراه

مورد  P/F Yokogawa distribution control system D.C.Sشرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خرید یک قلم 

 .یک شرکت واجد صالحیت تامین نمایدنیاز خود را مرحله ای طبق شرایط زیر از طریق 

 ی: کیف ارزیابی استعالم دریافت جهتشرایط و مدارک الزم 

 الف) داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار 

  رسمی روزنامه در مندرج (تغییرات آگهی آخرین و شرکت قبت اظهارنامهب) اساسنامه، 

  ملی شناسه اقتصادی کد ارائه) ج

 گذشته سال سه حداکثر به مربوط شده حسابرسی مالی ایھ صورت) د

 تا دوم نوبت آگهی انتشار از پس حداکثر و اول آگهیبالفاصله پس از چاپ  گردد می دعوت شرایط واجد حقوقی اشخاص کلیه از 

قسمت سامانه برگزاری مناقصات مراجعه نموده و پس از  www.pogc.irیا lac.pogc.ir اینترنتی نشانی به اداری ساعت پایان

 اخذ کد کاربری و رمز عبور نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایید. 

 بدیهی. شد خواهدارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع  الزم به توضیح است که پس از

http://www.shana.ir/
http://www.torc.ir/
http://lac.pogc.ir/
http://www.pogc.ir/


 

 

 

 بخشنامه استناد به که این به نظر. کرد خواهدمتقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد ن جهت را حقی یچگونهھ مدارک ارایه است 

 وزارت تابعه ایھ شرکت ایھخرید کلیه ، 97.5.10 مورخ 97/213943 شماره به ، نفت وزارت فناوری و شھپژو محترم معاون

صورت پذیرد ، انعقاد قرارداد و  EPصنعت نفت  کاالی الکترونیکی تامین سامانه طریق از بایستی معامله سطوح تمامی در نفت

 گر مناقصه بنابراین. است پذیر امکان. دادر قرار مذکور سامانه بلند فهرست درآنهاانجام خرید صرفا با تامین کنندگانی که نام 

 از ناشی تبعات گونه ھر و بوده قرارداد انعقاد تاریخ تا مذکور سامانه فهرست در گرفتن قرار جهت الزم تشریفات انجام به موظف

 آخرین از پس فتهھ دو: کیفی ارزیابی استعالم پاسخ ارسال مهلت آخرین.  بود خواهد گر مناقصه متوجه ، فوق مقررات رعایت عدم

 شرکت یک پالک اعتصامی پروین خیابان نبش فاطمی، دکتر خیابان ،تهران نشانی به کیفی ارزیابی استعالم اسناد دریافت مهلت

 شرایط واجدین اطالع به متعاقبا:  مناقصه اسناد تحویل محل و تاریخ. نمایند ارسال مناقصات مکف،ھگاز پارس، طبقه  و نفت

 .مناقصه اسناد در مندرج ایھ تاریخ طبق: پیشنهادها گشایش تاریخ و ادھپیشن تحویل مهلت آخرین. رسید خواهد

الی معتبر م ادھپیشن تحویل تاریخ از ماه 3 تا حداقل بایست می گران مناقصه توسط شده ارائه یالزم به ذکر است پیشنهادها

 یا و www.pogc.ir آدرس به پارس گاز و نفت شرکت سایت وب به توانند می متقاضیان بیشتر، اطالعات به نیاز صورت درباشد. 

تماس حاصل نمایند. شرکت نفت گاز پارس  021- 83762604و  5اره تلفن شم با یا و مراجعه www.shana.ir سایت

 روابط عمومی

 

 98.1.31منبع:سایت 

  هرمزگاناستان: مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم SAPRE PARTS FOR MASCOT CONTROL VALVE خرید مناقصهعنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

 شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 سپردهآگهی مناقصه عمومی با اخذ 

 نوبت دوم

  RHP-7600307146-T21درخواست شماره  

برای کسب اطالعات بیشتر به  SAPRE PARTS FOR MASCOT CONTROL VALVE خریدموضوع آگهی: 

 نمایید مراجعه WWW.BAORCO.IRسایت این شرکت

 98.1.31منبع:دنیای اقتصاد 

 

 

 

 

http://www.pogc.ir/
http://www.shana.ir/
http://www.baorco.ir/


 

 

 

 

 استان:فارس جنوبی زاگرس گاز و نفت برداریمناقصه گزار : شرکت بهره 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم - POLYURETHANE تامین مناقصه مجددعنوان آگهی:

 

 

 :آگهیشرح 

  گران مناقصه کیفی ارزیابی مجدد آگهی

  97028: شماره ای مرحله دو عمومی مناقصه

 POLYURETHANE:  مناقصه موضوع

 SND-9700048شماره تقاضای خرید:  

 

 ذیل، مشخصات و شرایط مطابق دارد نظر در شیراز در مستقر جنوبی زاگرس گاز و نفت برداری بهره شرکت

POLYURETHANE از. نماید تامین شرایط واجد کننده تولید ایھود را از شرکتخ کنگان و نار عملیاتی مورد نیاز منطقه 

 شرایط دقیقی مطالعه از پس WWW.SZOGPC.COM سایت به مراجعه با شود می دعوت مناقصه در شرکت متقاضیان

 باشند داشته را کاال یهھت توانایی صورتیکه در آگهی مینھپایین  در نیاز مورد کاالی فنی مشخصات و مناقصه اختصاصی و عمومی

 اول صفحه در واقع شده درخواست ضمائم یهھت و کاال تدارکات اداره به مربوط گران مناقصه کیفی ارزیابی فرم تکمیل به نسبت

 .نمایند ارسال امور این به و نموده ادام فوق سایت

 باشد می موجود الذکر فوق سایت در آگهی مینھ همراه به اھفنی کاال مشخصات کامل شرح: کاال فنی مشخصات شرح 
POLYURETHANE SOLVENT FREE 

 واریز رسید یا تمدید قابل هھما سه یا هھنوع و مبلغ تضمین : پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی ارایه ضمانتنامه بانکی شش ما 

ریال به نام شرکت  500.000.000مالی مشخص می گردد به مبلغ  امور نگیھماھ با وجه واریز جهت حساب شماره نقد وجه

 پایان تا کیفی ارزیابی شده تکمیل ایھفرم تحویل مهلت آخرین:  تحویل مهلت الزامیست جنوبی زاگرس گاز و نفت برداری بهره

 .باشد می 98.2.25 روز اداری وقت

 : مناقصه اسناد ارسال 

 و فنی ادھپیشن 500.000.000یید شده ملزم به ارائه پاکات ضمانت نامه به مبلغ تا ایھشرکت کیفی ارزیابی انجام از پس - 

 .داشت خواهدن وجود مناقصه روند در حضور ادامه امکان صورت این غیر در. باشند می فتهھ دو زمان مدت ظرف مالی ادھپیشن

شد کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم  خواهد اعالم اھشرکت فنی پیشنهادات بررسی از پس مالی پیشنهادات گشایش تاریخ -

 باشند  AVLاست در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت ملی نفت ایران 

 رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی کاال الزامی می باشد

 الزامیست  معامله مبلغ درصد 10 میزان به داتھدر صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه انجام تع 

http://www.szogpc.com/


 

 

 

 معامله پیش پرداخت دریافت نماید درصد کل مبلغ 25برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 

حاسبه و مالک تعیین درصد م 40قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 

 بود خواهدبرنده 

  رسید خواهد مناقصه در کنندگان شرکت کلیه اطالع به مناقصه زمان و شرایط در تغییر گونهھرجه: تو 

 شماره به را خود مکاتبات و بگیرید تماس 071-32138436 و 32138402 تلفن شماره با ضرورت صورت در

 زاگرس گاز و نفت برداری بهرهکت شر ساختمان پروانه کوچه نبش زند کریمخان بلوار: نشانی. نمایید ارسال 32314447-071

  071-32138436: تلفن 7135713113: پستی کد 506 واحد باال تدارکات اداره 5 طبقه جنوبی

 071-32314447: نگار دور

 98.1.31منبع:شرق 

 

 استان:خوزستان مناقصه گزار : شرکت پتروشیمی اروند

 1398/01/31شروع:تاریخ  1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 مرکزی مکنده اندازی راه و نصب ساخت، طراحی، عملیات مناقصه تجدیدعنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

 فراخوان تجدید مناقصه

 ای  عمومی یک مرحله

 نوبت اول  008/98/2با ارزیابی کیفی شماره 

 برگزاری طریق از را حاضر فراخوان یک بند موضوع عملیات اجرای دارد نظر در گزار مناقصه عنوان بهشرکت پتروشیمی اروند 

 ی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.ارزیاب با مرحلهای یک عمومی مناقصه

 شرکت پتروشیمی اروند. PVCموضوع مناقصه: اجرای عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مکنده مرکزی واحد  -1

ایت پایان وقت لغ 98.2.7 تاریخ از کیفی ارزیابی اوراق همراه به مزمانھاسناد مناقصه نحوه و محل توزیع اسناد مناقصه:  -2

 منطقه ،هشهرما بندر ستانھربه نشانی: استان خوزستان، ش 5 تقاضیان طبق شرایط مندرج در بندبه م 98.2.10اداری 

 .میگردد ارایه اروند پتروشیمی شرکت ، 3 سایت پتروشیمی، اقتصادی ویژه

ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده ه صورت ب ریال 1.800.000.000 مبلغ: مناقصه در شرکت تضمین نوع و سپرده میزان-3 

  .اروند پتروشیمی شرکت شعبه –نزد بانک تجارت  6094200030بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 

) واریز و اصل 3ریال به شماره حساب مندرج در بند ( 1.000.000مبلغ خرید اسناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ -4

 .میگردد پیمآنهاتحویل و حقوقی امور ￼￼فیش به

 شناسه اقتصادی، کد شرکت، اساسنامه( مصدق تصاویر ·:  مناقصه اسناد دریافت و خرید جهت نیاز مورد مدارک و الزم شرایط -5 

 معرفینامه ·) ثنا سامانه ثبت یھمندرج در روزنامه رسمی، گوا کتشر تغییرات آخرین آگهی و تاسیس آگهی ملی،



 

 

 

 برآوردی مبلغ -7. است گردیده درج مناقصه اسناد در مناقصه به مربوط جزییات و اطالعات سایر و کیفی ارزیابی ایھمعیار -6

 در یھتوجی جلسه: یھتوجی جلسه زمان-8. میگردد اعالم گران مناقصه به یھتوجی جلسه در مناقصه برآوردی مبلغ: مناقصه

 پاکت و) ج ب، الف،( پاکات کیفی، ارزیابی پاکت تحویل زمان: مناقصه پاکات تحویل زمان-9. میگردد برگزار 98.2.16 تاریخ

 از را الزم امتیاز حداقل که گرانی مناقصه از: پاکات گشایش -10. میباشد 98.2.30 مورخ اداری وقت پایان تا حراست، به مربوط

 تاریخ از ماه سه: پیشنهادات اعتبار مدت -11. میآید عمـل به دعـوت پاکات گشایشفنی بازرگانی کسب نمایند جهت  کمیته

: تلفن شماره با میتوانند ، بیشتر اطالعات به نیاز صورت در مناقصه در شرکت متقاضیان. میباشد پاکات تحویل

 .نمایند مالحظه www.arvandpvc.irاینترنتی نشانی طریق از را فوق آگهی مچنینھ و تماس 06152126471

 98.1.31منبع:دنیای اقتصاد

 

 -استان: مناقصه گزار: نفت و گاز اروندان

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 MASS MEASURING SYSTEM E+Hاستعالمعنوان آگهی:

 

 شرح آگهی:

 

 پایان شروع گروه شرح تقاضاشماره  شماره

AOGC-934- 
9630077 

9630077 MASS 
MEASURING 

SYSTEM 
E+H 

قطعات و 

 ابزار تجهیزات

 وسایل دقیق

 گیری اندازه

 ￼￼و

 الکترونیکی

 

98.1.31 98.2.14 

 http://aogc.ir نفت و گاز اروندان

 98.1.31منبع:سایت 

 

 خوزستاناستان: مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی فجر

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 دوم نوبت اتصاالت خرید مناقصه تجدیدعنوان آگهی:

 

http://www.arvandpvc.ir/
http://aogc.ir/


 

 

 

 :آگهی شرح

  مناقصه تجدید عمومی فراخوان آگهی

  ای مرحله دو عمومی 

  دوم نوبت 97/16 شماره

 نماید واگذار شرایط واجد شرکت به ای مرحله دو عمومی مناقصه طریق از را ذیل کاالی تامین نظر در فجر پتروشیمی شرکت

 فجر پتروشیمی مجتمع جهتتصاالت ا خرید از است عبارت مناقصه اسناد در موجود کار شرح استناد به:  مناقصه موضوع
ELBOW 45 A234 WPB SCHXS 30 " LR ASME B 16.9 NO 15 -1 
 ELBOW 90 A234 WPB SCHXS 30 " LR ASME B 16.9 NO 30 -2 

 FLANGE SLIP ON SERRI A RF 150# SCHXS 30" ASME B 16.47A NO 2 -3 
GASKET FLAT 30" #150 THK 3MM RF NON ASB ARMID NBR NO 2 -4  

 خمینی ره  منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 2محل تحویل: مجتمع پتروشیمی فجر واقع در سایت 

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه یهھت توان و صالحیت واجد که اییھروز کاری می باشد از کلیه شرکت 60مدت پیمان:مدت پیمان 

 دوم نوبت آگهیروز پس از درج  5می شود حداکثر  دعوت دارند را ریال میلیون پنج و شتادھ ریال 85.000.000 مبلغ به

 درخواست یا و مراجعه ذیل در مشروح آدرس به مزمانھ صورت به مناقصه اسناد ب کیفی ارزیابی اسناد الف دریافت به نسبت

اصل فیش  و مدیره یاتھ اعضا تغییرات آخرین و تاسیس آگهی ارائه به موکول اسناد تحویل ضمنا. نمایند پست طریق از ارسال

-000-1261-0114-84 شبا: ذیل حساب به مناقصه اسناد خرید بابت ریال زارھریال پانصد  500.000پرداختی به مبلغ 

000-120-14 ir  باشد می قانونی مهلتبانک ملت در  200008072144با شناسه واریز  1261011484یا حساب 

انی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ره کد پستی نش به فجر پتروشیمی مجتمع ایھپیمان و حقوقی امور: آدرس

 سایت در فوق آگهیو ضمنا  061 -52171394تلفاکس مستقیم  52171398-061شماره تلفن  6357136345

سال مدارک ار جهت ایمیل آدرس. بود خواهد دهھمشا قابل www.fajrco.com فجر پتروشیمی
Rabiyan.H@Fajrco.com 

 98.1.31منبع:دنیای اقتصاد 

مناقصه گزار: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه 

 نهم

 بوشهراستان:

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم - COMPLETE HEAT EXCHENGER خرید مناقصهعنوان آگهی:

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه فراخوان آگهی

 1398.274 مجوز شماره 

 تامین عمومی مناقصه طریق از ذیل شرایط با را خود نیاز مورد اقالم دارد نظر در نهممجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه شرکت  

 : نماید

  R9/ 97/006مناقصه شماره  EM-9710085 شماره تقاضای:  مناقصه و تقاضا شماره

http://www.fajrco.com/


 

 

 

  COMPLETE HEAT EXCHENGERشرح اقالم درخواستی: خرید 

 می ریال نمیلیو پنجاه و فتصدھریال  750.000.000ر مناقصه ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت د

 باشد

 جنوبی پارس گاز مجتمع شرکت حساب به نقد وجه واریز یا کار ارجاع فرآیند بانکی نامه ضمانت:  مناقصه در شرکت تضمین نوع 

 مرکزی کنگان  شعبه ملی بانک 0111112626009 نهم پاالیشگاه

 فنی ایھ پاکت گشایش تاریخ 98.3.20: پیشنهادها ارائه مهلتآخرین  98.3.2تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط : 

  98.4.22: مالی ایھ پاکت گشایش تاریخ 98.3.27:

جتمع گاز پارس م شرکت 2 سایت پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه کنگان بوشهر شهرستان  استان:  گزار مناقصه تلفن و آدرس

 - 07731463784 -07731463782 تلفن خرید واحد کاال امور و تدارکات اداره مھپاالیشگاه ن 12جنوبی فاز 

07731463785 - 07731463728 

 98.1.31منبع:ایران

 

 

 

 

 

 

 بوشهراستان: مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی نوری

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31درج آگهی:تاریخ 

 

 Mechanical seal یدکی قطعات تامین کیفی ارزیابی و شناسایی تجدیدعنوان آگهی:

 

 

 :آگهیشرح 

 ای مرحله دو گران مناقصه کیفی ارزیابی و شناسایی تجدید آگهی

 97/226 شماره مناقصه تجدید 

 شرح عنوان ردیف

 پستی صندوق نوری پتروشیمی شرکت عسلویه، بوشهر،استان  مناقصه گذارنام و نشانی دستگاه  1

 داخلی 077-37323250-4 تماس ایھ تلفن 75391-115

 سایت 077-37324775 دورنگار 2251-2253

 www.bpciran.comاینترنتی

http://www.bpciran.com/


 

 

 

 johnساخت شرکت  Mechanical sealتامین قطعات یدکی  موضوع مناقصه 2

crane 
 اسناد تحویل و دریافت ، نشانی ،تاریخ، مهلت 3

 ه گرانمناقص کیفی استعالم

 سایت طریق از یا اھاسناد ارزیابی کیفی از امور حقوقی و قرارداد

 مدارک همراه آنهابه تکمیل از بعد و شده دریافت شرکت اینترنتی

 98.2.10 تاریخ به شنبه3 روز اداری وقت پایان تا حداکثر مربوطه

 و حقوقی امور به یا و ارسال فوق آدرس به

 گردد تحویل عسلویه در شرکت این ایھقرارداد

 شددر اسناد مناقصه آورده خواهد  مدت اعتبار پیشنهادها 4

 از ه پسنوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقص 5

 گران مناقصه از دعوت و کیفی ارزیابی مرحله

 قیمت پیشنهاد همراه شده، صالحیت احراز

 گردد ارائه

 

 5.500.000.000به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 

 شماره جاری حساب به ￼￼ریال و یا واریز وجه نقد

 نام به نوری پتروشیمی شعبه تجارت بانک نزد 2661026610

 نوری پتروشیمی شرکت

 شرایط متقاضی:

 مالیاتی مودیان اقتصادی شماره و ملی شناسه شماره حقوقی، شخصیت داشتن.1 

 قبلی ایھحسن سابقه در کار و مناقصه موضوع با مرتبط کافی فنی دانش و تجربه داشتن. 2 

 معتبر بانکی ایھ نامه ضمانت ارایه و مالی توانایی داشتن. 3 

 صورت در مناقصه موضوع با متناسب مدیریت ایھ سیستم با مرتبط ایھ ینامهھگوا و مدارک مچنینھ و کاری سوابق ارائه. 4 

 وجود

 ذیصالح مراجع از کار و کسب نیاز مورد ایھ تاییدیه بودن دارا. 5 

 مالی سال آخرین به مربوط مستقل حسابرسان توسط شده حسابرسی مالی ایھ. ارائه صورتحساب 6 

 توانمندی ارزیابی و واصله مدارک و اسناد بررسی از پس شرکت مربوطه مدارک ارسال و کیفی ارزیابی استعالم ایھ فرم تکمیل. 7 

 ارایه. نمود خواهد اقدام شرایط واجد ایھاقصه بین شرکت من اسناد توزیع به نسبت مقررات، و ضوابط چارچوب در متقاضیان

 مدارک و اھ درخواست به ضمن در. کرد نخواهد ایجاد مناقصه در شرکت جهت متقاضیان برای را حقی یچھ مذکور سوابق و مدارک

ختیار دارد. روابط عمومی ا اھ شرکت از یک ھر قبول یا رد در شرکت این و شد نخواهد داده اثر ترتیب مذکور مدت از بعد ارسالی

 شرکت پتروشیمی نوری

 ایھاره تلفن شم با یا و مراجعه WWW.SPGC.IR سایت به بیشتر اطالعات کسب جهتمناقصه گران می توانند 

 روابط. فرمایند حاصل تماس 07731463785 - 07731463728 ￼￼￼-07731463782-07731463784

 جنوبی پارس گاز مجتمع شرکت عمومی

 98.1.31منبع:دنیای اقتصاد 

 

 -استان: مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی جم

 1398/01/31شروع:تاریخ  1398/01/31تاریخ درج آگهی:

http://www.spgc.ir/


 

 

 

 

 نوبت دوم -واحد بوتادین  استیلنی فلرینگ سازی کندانس سیستم نصب و تامین مناقصه فراخوانعنوان آگهی:

 

 

 گهیشرح آ

  98 – 02فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی 

 تامین و نصب سیستم کندانس سازی فلرینگ استیلنی واحد بوتادین نوبت دوم

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد در خصوص انتخاب پیمانکار مناقصه تامین و نصب سیستم کندانس سازی فلرینگ استیلنی  

از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از اولین  PCواحد بوتادین به صورت 

 از را کیفی ارزیابی اسناد 98.2.17 مورخ شنبه سه روز اداری وقت پایان تا حداکثر 98.1.27 شنبه سه روز گهیتاریخ انتشار آ

 نمایند دریافت www.jpcomplex.ir/fa/tenderو مزایده وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس مناقصه بخش

د تایی های شرکت به مناقصه اسناد ارایه به نسبت امتیاز  65 کیفی ارزیابی خصوص در الزم امتیاز کسب صورت در است بدیهی - 

 گردید هدشده اقدام خوا

 اقدام شرکت مهر به ممهور و بسته در پاکت در کیفی ارزیابی پاکات تحویل به نسبت بایست می گران مناقصه: پاکات تحویل -1 

 شنبه سه روز اداری وقت پایان تا حداکثر و گردیده ممهور و امضا تکمیل، مجاز اشخاص توسط بایستی پیشنهادات و نمایند

 محرمانه دبیرخانه 27 پالک - 6 منطقه شهرداری روبروی گنجوی، نظامی خیابان توانیر، خیابان تهران،نشانی  به 98.3.7

 گردد دریافت اسناد رسید نسخه یک و تحویل حراست

 به شرکت الکترونیک پست طریق از مناقصه این خصوص در الزم های هماهنگی و مکاتبات تمامی -2 

ها  رسانی اطالع تداوم برای مناقصه الکترونیک پست نشانی رسمی اعالم فلذا. باشد می tender@jpcomplex.com نشانی

 . است الزامی

  است مختار باشد دلیل ذکر به محتاج آنکه بدون پیشنهادها تمام یا یکهر  قبول یا رد در جم پتروشیمی شرکت -

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می  021 - 88193491و نمابر:  021-88652978 تماس تلفن

 باشد روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 98.1.31منبع:ایران 

 

 هرمزگاناستان: گزار: شرکت پاالیش نفت بندرعباس مناقصه

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم- maus tube puller خرید مناقصهعنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

 شرکت پاالیش نفت بندرعباس

http://www.jpcomplex.ir/fa/tender
mailto:tender@jpcomplex.com


 

 

 

 سپرده اخذ با عمومی خرید مناقصه آگهی 

  maus tube puller خرید:  خرید موضوع 

 rhs-9746300-t23درخواست شماره 

 نمایید مراجعه www.baorco.ir برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

 98.1.31منبع:ایران

 استان:تهران مناقصه گزار: شرکت نفت و گاز پارس

 1398/01/31شروع:تاریخ  1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 کنترلی ایهسیستم و دقیق ابزار تجهیزات خرید قلم 2 خرید مناقصهعنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

 کیفی ارزیابی با همراهاقصه عمومی دو مرحله ای من فراخوان آگهی

  WSD - 9511075 شماره مناقصه 

 برگزاری با را خود نیاز مورد کنترلی ایھسیستم و دقیق ابزار تجهیزاتقلم خرید  2شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خرید 

 امین نماید ت صالحیت واجد شرکت یک طریق از زیر شرایط طبق ای مرحله دو و عمومی مناقصه

 : کیفی ارزیابی استعالم دریافت جهتشرایط و مدارک الزم 

  کار موضوع با مرتبط و کافی تجربه داشتن) الف

  رسمی روزنامه در مندرج تغییرات آگهی آخرین و شرکت قبت اظهارنامه اساسنامه،) ب

  ملی شناسه اقتصادی کد ارائه) ج 

کثر سه سال گذشته از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد حدا به مربوط شده حسابرسی مالی ایھ صورت) د

 نشانی به اداری ساعت پایان تا دوم نوبت آگهی انتشار از پس کاری روز پنج حداکثر و اول آگهیبالفاصله پس از چاپ 

 عبور رمز و کاربری کد اخذ از پس و نموده مراجعه مناقصات برگزاری سامانه قسمت www.pogc.ir یا lac.pogc.irاینترنتی

 . نمایید اقدام اسناد دریافت به نسبت

 بدیهی. شد خواهد توزیع شرایط واجد متقاضیان میان مناقصه اسناد گران، مناقصه کیفی ارزیابی از پس که است توضیح به الزم

 بخشنامه استناد به که این به نظر. کرد خواهدن ایجاد مناقصه در شرکت برای متقاضیان جهت را حقی یچگونهھ مدارک ارایه است

 وزارت تابعه ایھ شرکت ایھخرید کلیه ، 97.5.10 مورخ 97/213943 شماره به ، نفت وزارت فناوری و شھپژو محترم معاون

صورت پذیرد ، انعقاد قرارداد و  EPیستی از طریق سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفت با معامله سطوح تمامی در نفت

 گر مناقصه بنابراین. است پذیر امکان. دادر قرار مذکور سامانه بلند فهرست درآنهاانجام خرید صرفا با تامین کنندگانی که نام 

 از ناشی تبعات گونه ھرامانه مذکور تا تاریخ انعقاد قرارداد بوده و س فهرست در گرفتن قرار جهت الزم تشریفات انجام به موظف

 آخرین از پس فتهھ دو: کیفی ارزیابی استعالم پاسخ ارسال مهلت آخرین.  بود خواهد گر مناقصه متوجه ، فوق مقررات رعایت عدم

ش خیابان پروین اعتصامی پالک یک شرکت نب فاطمی، دکتر خیابان ،تهران نشانی به کیفی ارزیابی استعالم اسناد دریافت مهلت

 شرایط واجدین اطالع به متعاقبا:  مناقصه اسناد تحویل محل و تاریخ. نمایند ارسال مناقصات مکف،ھنفت و گاز پارس، طبقه 

http://www.baorco.ir/
http://lac.pogc.ir/
http://www.pogc.ir/


 

 

 

کر ذ به الزم. مناقصه اسناد در مندرج ایھ تاریخ طبق: پیشنهادها گشایش تاریخ و ادھپیشن تحویل مهلت آخرین. رسید خواهد

 صورت در. باشد معتبر مالی ادھپیشن تحویل تاریخ از ماه 3 تا حداقل بایست می گران مناقصه توسط شده ارائه یپیشنهادهااست 

 یا و www.pogc.ir آدرس به پارس گاز و نفت شرکت سایت وب به توانند می متقاضیان بیشتر، اطالعات به نیاز

 . نمایند حاصل تماس 021- 83762604 و 5 تلفن شماره با یا و مراجعه www.shana.ir سایت

 عمومی روابط پارس گاز نفت شرکت

 98/01/31منبع: سایت 

 

 استان:البرز مناقصه گزار: شرکت گاز استان البرز

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 برنجی شونده قفل شیر خرید مناقصهعنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه آگهی

 اول نوبت 

 گران مناقصه کیفی ارزیابی با همراه ای مرحله یک عمومی مناقصه آگهی: فراخوان نوع -1

 استان گاز شرکت ،6 تربیت روبروی نگ،ھفر خیابان تعاون، بلوار طالقانی، میدان کرج،: گزار مناقصه دستگاه نشانی و نام -2

 البرز

 9730055ل شونده برنجی تجدید مناقصه قف شیر خرید: مناقصه موضوع -3

 مورخ اداری وقت پایان تا اول نوبت آگهی انتشار روز از:  مناقصه اسناد دریافت نشانی و آمادگی اعالم مهلتزمان و  -4

 3.198.062 فراخوان کد مناقصات رسانی اطالع پایگاه طریق از توانند می اسناد دریافت جهت گران مناقصه 98.2.14

 ایندنم اقدام

خ  -بلوار تعاون -میدان طالقانی -محل عودت اسناد مناقصه کرج6ریال  7.280.000.000برآورد تقریبی اولیه مناقصه:  -5

 تربیت روبروی -نگھفر

 حراست محرمانه رمز دبیرخانه-سوم طبقه البرز استان گاز شرکت -6

 شد خواهد تمدید ماه سه دوره یک جهتزار گ مناقصه صالحدید صورت در و تقویمی ماه 3 پیشنهادات اعتبار مدت -7

 شماره به دولتی معامالت تضمین نامه آیین مطابق:  کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ و نوع -8

 ریال 2.900.000.000 مبلغ به و 94.9.22 تاریخ ه 50659ت/123402

 98.2.28 مورخ اداری وقت پایان مناقصه اسناد تسلیم مهلت آخرین -9

 استان البرز -ماه تقویمی خورشیدی  15دت و محل اجرای پروژه : م -10 

 محل تامین اعتبار منابع داخلی

http://www.pogc.ir/
http://www.shana.ir/


 

 

 

در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز  98.2.29زمان و محل گشایش پاکت الف و ب مناقصه گران: مورخ  -10

 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز 98.3.7زمان و محل گشایش پاکات ج مناقصه گران: مورخ  - 12

شته تاسیسات و ر 4ه گر: دارای شناسه ملی، توان فنی و اجرایی و سابقه در زمینه موضوع پروژه، دارای رتبه شرایط مناقص -13 

 مناقصه مبلغ سقف در خالی ظرفیت و کشور بودجه و برنامه سازمان از معتبر و مرتبط تجهیزات

  98.2.2: دوم نوبت آگهی جدر تاریخ 98.1.31: لاو نوبت آگهیر فراخوان: تاریخ درج انتشا رسانه و زمان- -14 

 www.shana.ir،www.iets.mporg.ir،alborz.ir-www.nigc ایھ سایت در آگهی این

  02632520868:نمابر -34187144: تلفن 

 کرد خواهدن ایجاد مناقصه در شرکت متقاضیان برای را حقی یچگونهھ مناقصه، اسناد دریافت و مدارک ارائه که است ذکر به الزم

 البرز استان گاز شرکت عمومی روابط

 

 98.1.31منبع:سایت 

 

 هرمزگاناستان: بندرعباسمناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت 

 1398/01/31تاریخ شروع: 1398/01/31تاریخ درج آگهی:

 

 نوبت دوم - SAPRE PARTS FOR MASCOT CONTROL VALVE خرید مناقصه عنوان آگهی:

 

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه آگهی

 دوم نوبت

  سپرده اخذ با 

  RHP-7600307146-T21 شماره درخواست با

 : آگهیموضوع 

  SAPRE PARTS FOR MASCOT CONTROL VALVE خرید

  نمایید مراجعه WWW.BAORCO.IR برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

 بط عمومیروا

 98/01/31منبع:کیهان: 

 

 :آگهیشرح 

  عمومی مناقصه آگهی

 گران مناقصه فنی و کیفی ارزیابی با همراه ای مرحله دو عمومی مناقصه آگهی: فراخوان نوع -1

 استان گاز شرکت ،6 تربیت روبروی نگ،ھفر خیابان تعاون، بلوار طالقانی، میدان کرج،: گزار مناقصه دستگاه نشانی و نام -2

 البرز

http://www.shana.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.nigc-alborz.ir/
http://www.baorco.ir/


 

 

 

 کننده تجدید مناقصه ید تصحیحخر:مناقصه موضوع -3

 مورخ اداری وقت پایان تا اول نوبت آگهی انتشار روز از:  مناقصه اسناد دریافت نشانی و آمادگی اعالم مهلتزمان و  -4

 3.198.061 فراخوان کد مناقصات رسانی اطالع پایگاه طریق از توانند می اسناد دریافت جهت گران مناقصه 98.2.14

 .نمایند اقدام

بلوار  -میدان طالقانی -کرج. محل عودت اسناد مناقصه : 6ریال  28.412.000.000برآورد تقریبی اولیه مناقصه:  -5

 تربیت روبروی -نگھخ فر -تعاون

 حراست محرمانه دبیرخانه -سوم طبقه البرز استان گاز شرکت -6

 شد خواهد تمدید ماه سه دوره یک جهت گزار مناقصه صالحدید صورت در تقویمی ماه 3 پیشنهادات اعتبار مدت -7

 شماره به دولتی معامالت تضمین نامه آیین مطابق:  کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ و نوع -8

 ریال 1.420.600.000 مبلغ به و 94.9.22 تاریخ ه 50659ت/123402

 98.2.28 مورخ اداری وقت پایان مناقصه اسناد تسلیم مهلت آخرین -9

 ماه تقویمی خورشیدی، استان البرز محل تامین اعتبار ـ منابع داخلی 3محل اجرای پروژه :  و مدت -10

 سات ستاد شرکت گاز استان البرزدر محل سالن جل 98.2.29گشایش پاکت الف و ب مناقصه گران: مورخ  زمان و محل -11

 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز 98.3.7زمان و محل گشایش پاکات ج مناقصه گران: مورخ   -12

مناقصه گر بایست در سامانه  -ضوع پروژهشرایط مناقصه گر: دارای شناسه ملی، توان فنی و اجرائی و سابقه در زمینه مو -13

EPظرفیت دارای و نموده ارائه ب پاکت در را مربوطه یھتامین کننده الکترونیکی کاالی وزارت نفت) تایید شده و گوا 

 در سقف مبلغ مناقصه خالی

  98.2.2 دوم نوبت آگهی درج تاریخ 98.1.28: اول نوبت آگهیزمان و رسانه انتشار فراخوان: تاریخ درج - -14

 - 34187144: تلفن www.shana.ir،www.iets.mporg.ir،alborz.ir-www.nigc ایھ سایت در آگهی این

 شرکت متقاضیان برای را حقی یچگونهھ مناقصه، اسناد دریافت و مدارک ارائه که است ذکر به الزم 02632520868 نمابر

 کرد خواهدن ایجاد مناقصه در

 98.1.31منبع:سایت 
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