
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

823-98-021شماره   

3215570کد فراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات   

 نوبت اول

HP PROLIANT G9  استان اردبیل در نظر دارد چهار دستگاه سرورشرکت گاز  

مطابق مشخصات فنی درخواستی به صورت مناقصه از میان شرکتهایی که در فهرست شرکت های تایید صالحیت شده 

 حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان حراست صنعت نفت می باشند خریداری نماید.

ه توانایی انجام کار را دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در ساعات بدین منظور از کلیه متقاضیان واجد شرایط ک

اداری به دفتر امور قرارداد ها واقع در اردبیل ،شهرک کارشناسان ، )مجتمع اداری( ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 

نجاه هزار ریال( به حساب ریال )سیصد و پ 350،000مراجعه و ضمن واریز مبلغ  412اردبیل، طبقه چهارم اتاق شماره 

شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز –تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی  100100004001118104021127شبا 

و با ارایه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد آن  307118175292600841271000000000

 نه مرکزی شرکت گاز استان اردبیل تحویل نمایند.پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به دبیرخا

تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور رعایت بخشنامه قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی  3توجه : در اجرای ماده 

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی است. 14/10/1381 – 287206/106شماره 

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، 

 22/9/94خ مورخ  50659ت /123402( آیین نامه تضمین معامالت دولتی هیات وزیران به شماره 4)ج( و )ح( ماده )

 بوده باشد.

ریال  180،000،000کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند اجرای -1

)یکصد و هشتاد میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی که برای مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز 

ت گاز استان شرک –تمرکز وجوه سپرده  320100004001118106376958قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا 

  944118175292600929999000000000اردبیل با شناسه اریز 

 



 

 

 

 8:00از ساعت  13/7/98تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ -2

 14:30قبل از ساعت  17/7/98تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ -3

 12:00ساعت  قبل از 28/7/98تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ -4

 در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل. 14:30بعد از ساعت  28/7/98تاریخ بازگشایی : روز یکشنبه مورخ -5

در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس زیر و شبکه اطالع « شانا»ضمنا آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی 

 درج گردیده است.رسانی شرکت گاز استان اردبیل به آدرس زیر 

WWW.SHANA.IR  

WWW.NIGC-AR.IR 

045-33743782تلفن تماس :   

 روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل

 

http://www.shana.ir/
http://www.nigc-ar.ir/

