
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای

 )تجدید مناقصه(( 3120898031)خرید تصحیح کننده 

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی خرید تصحیح کننده تجدید مناقصه به شماره نیاز 

( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی )دولت( برگزار نماید. کلیه مراحل 2098001402000019در سامانه ستاد )

ه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات ار طریق درگاه سامانه تدارکات برگزاری مناقصه گر دریافت اسناد مناقصه تا ارائ

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم  www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

اهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گو

 می باشد. 20/07/1398نمایند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 

 ریال 28،122،000،000مبلع برآورد اولیه 

ه  50659ت /123402مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

 ریال 1،406،100،000به مبلغ  29/09/1394تاریخ 

 28/07/98روز یکشنبه تاریخ  16:00آخرین زمان بارگزاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت تا ساعت 

 18/08/98روز شنبه تاریخ  16:00آخرین زمان بارگزاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت 

 د(زمان بازگشایی پاکت ها )از طریق سامانه ستا

 26/08/98صبح روز یکشنبه تاریخ  08:00: ساعت  "الف، ب"گشایش پاکت 

 03/09/98صبح روز یکشنبه تاریخ  08:00: ساعت  "ج"گشایش پاکت 

مناقصه گران نیز می توانند جهت کسب اطالعات از دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت مراحل پیمان سپاری در خصوص 

، شرکت گاز استان البرز و 6ان طالقانی، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت اسناد مناقصه به آدرس : کرج، مید

 و یا تماس حاصل نمایند.  مراجعه  02632520868نمابر:      34187146-143تلفن : 

 د.شرایط مناقصه گر : تاییدیه به وزارت نفت یا شرکت ملی گاز ایران در خصوص اقالم موضوع مناقصه را ارائه نمای

http://www.setadiran.ir/


 

 

 

 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 88969737 – 85193768دفتر ثبت نام :          021-41934مرکز تماس : 

/ پروفایل تامین  "نام"، بخش  www.setadiran.irاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه 

 موجود است. "کننده / مناقصه گر

 ماه تقویمی در صورت صالح دید مناقصه گزار جهت یک دوره سه ماه تمدید خواهد شد. 3مدت اعتبار پیشنهادات : 
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