
 بسمه تعالی

 مناقصه گران یآگهی ارزیابی کیف

 1/98009مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 

 MOOG" VGV CONTROLLER"موضوع مناقصه : 

 SA-9800001شماره تقاضای خرید : 

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

"MOOG" VGV CONTROLLER مربوط به توربین زیمنس SGT-400   مورد نیاز مناطق عملیاتی

را از شرکت های تولید کننده و یا تامین کننده واجد شرایط تامین نماید. ازمتقاضیان شرکت د خو نار و کنگان

پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و   WWW.SZOGPC.CMدر مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سایت 

پایین همین آگهی( در صورتیکه توانایی تامین کاال را  صات فنی کاالی مورد نیاز ) درخاختصاصی مناقصه و مش

م ه اداره تدارکات کاال و تهیه ضمائداشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط ب

 درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.

مشخصات فنی کاال ها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر  لشرح کام شرح مشخصات فنی کاال :) -1

 MOOG" VGV CONTROLLER"موجود می باشد.( 

نوع و مبلغ تضمین: پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی، ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر  -2

قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی بانکی شش ماهه یا سه ماهه 

بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ریال به نام شرکت  200،000،000ر مالی مشخص می گردد( به مبلغ امو

 الزامیست.

 30/06/98رین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز خمهلت تحویل : آ -3

 میباشد.

 ارسال اسناد مناقصه:  -4

کار  رآیند ارجاعت ضمانتنامه شرکت در فکیفی ، شرکتهای تایید شده ملزم به ارایه پاکا ( پس از انجام ارزیابی4-1

هفته می باشد. در غیر اینصورت  2ریال(، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ظرف مدت زمان  200،000،000) به مبلغ 

 امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت. 

 ( تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعالم خواهد شد.4-2

( AVLرکت کنندگان در مناقصه الزم است در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت ملی نفت ایران)کلیه ش -5

 باشند.

 درصد مبلغ معامله الزامیست.10در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  -6

https://www.shana.ir/tender/292729/MOOG-VGV-CONTROLLER
https://www.shana.ir/tender/292729/MOOG-VGV-CONTROLLER
http://www.szogpc.cm/
https://www.shana.ir/tender/292729/MOOG-VGV-CONTROLLER


 

درصد کل مبلغ  معامله پیش پرداخت  25برنده مناقصه میتواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  -7

 دریافت نمایند.

درصد محاسبه 40 ط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیرقیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارائه شده توس -8

 و مالک تعیین برنده خواهد بود.

 واهد رسید.خه زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصهرگونه تغییر در شرایط و توجه: 

تماس بگیرندو مکاتبات خود را به شماره  07132138402و  07132138436در صورت ضرورت با شماره تلفن 

 ارسال نمایند. 07132314447

 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 


