
 

 

 

 

 سمه تعالیب

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

 98م خ//13شماره مناقصه عمومی: 

 9700148-48شماره تقاضا: 

 BALL VALVEشرح تقاضا: 

گاز مارون در نظر دارد کاالی مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت بهره برداری نفت و 

تهیه نماید. لذا از تولید کنندگان و تامین کنندگانی که دارای شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و 

کت در مناقصه داشته باشند دعوت به عمل می آید دارای توانایی و تجربه الزم در این زمینه بوده و توان ارایه تضمین شر

و بررسی صالحیت در ارتباط با موضوع مناقصه، به نشانی  که آمادگی کتبی خود را همراه با مدارک ، جهت ارزیابی توانایی

 زیر ارسال/ تسلیم نمایند.

مادگی می نمایند.پس از بررسی با توجه به فرآیند مناقصه و لزوم توان سنجی و بررسی صالحیت شرکت هایی که اعالم آ

 ، مدارک مناقصه برای شرکت های واجد شرایط ارسال خواهد شد.

 ریال 5،820،000،000مبلغ برآورد مناقصه: -1

 ریال 291،000،000نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ -2

 22/07/1398مهلت تقاضای شرکت در مناقصه و ارایه مدارک ارزیابی : -3

شرکت بهره برداری نفت و گاز -نرسیده به پلیس راه-جاده اهواز / سربندر 12کیلومتر  -منطقه برومی -آدرس : اهواز

 06134434067فکس :  06134188665تلفن :  -اداره تدارکات و امور کاال-32اتاق -2ساختمان شماره -نمارو

 12/08/1398تاریخ ارسال/تحویل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران: -4

 26/08/1398ضمانت نامه شرکت در مناقصه :  مالی / آخرین مهلت ارسال پیشنهادات فنی /-5

 کمیسیون مناقصات 28/08/1398تاریخ و محل گشایش پاکات فنی و بررسی ضمانت نامه شرکت در مناقصه : -6

 تاریخ و محل گشایش پاکات مالی : متعاقبا اعالم خواهد شد.-7

 



 

 

 

 روزه 90اال : زمان تحویل ک-8

** الزم بذکر است اولویت با تولید کنندگان داخلی و محصوالت ساخت داخل میباشد. همچنین داشتن گواهی نامه 

 معتبر جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد. ISOمدیریت کیفیت 

 نکته : هزینه درج آگهی در جراید از برنده مناقصه کسر خواهد شد.

 قلم شرح کاال واحد تعداد

4 NO SERVICE GAS 
SUTTABLE FOR SOUR SERVICE NACE MR 0175 

CONNECTION : FLANGED 
STANDARD : API 6 D 

OPARATOR GEAR.HAND OPERATION 
BODY : ASTM A 105 

SEAT : METAL 
BALL : ASTM A 105+ENP 
STEM : ASTM A 182F6a 
CLOSURE: ASTM A 105 
BASE : CARBON STEEL 

 

4 NO BALL VALVE 2” CLASS 600 01 

4 NO BALL VALVE 4” CLASS 600 02 

3 NO BALL VALVE 8” CLASS 600 03 

1 NO BALL VALVE 12” CLASS 600 04 

1 NO BALL VALVE 16” CLASS 600 05 

 برای دریافت اطالعات تکمیلی به سایت های ذیل مراجعه شود

 آدرس سایت:

http://iets.mporg.ir 

 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

http://mogpc.nisoc.ir 
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