
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 18/98شماره 

 با سالم و احترام،

یاسوج، بلوار مطهری، خیابان »نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد به نشانی -

 «راهداران، پایین تر از اداره راه و شهرسازی، ساختمان شماره دو شرکت دگاز، واحد امور پیمانها

پوند بر اینچ مربع  400متر خط تغذیه با فشار  6816متر خط تغذیه و خط انتقال شامل  6939موضوع مناقصه: اجرای -

پوند بر اینچ مربع ) جهت گاز رسانی به پترو  1000اینچ با فشار  10متر خط انتقال  120اینچ و همچنین  20به قطر 

 شیمی گچساران(

هفتاد هزار ریال )دو میلیارد و یکصد و نود میلیون هشتصد و  2،190،870،000میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: -

هیات محترم وزیران و  27/09/1394ه مورخ  50659ت/123402ریال( می باشد که می بایست مطابق مصوبه شماره 

 بانک ملی واریز گردد. 2174624024005ضمایم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره 

 17/07/98لغایت  12/07/98زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ -

 28/07/98مهلت عودت اسناد و پاکات مناقصه: پایان وقت اداری مورخ -

شرکت گاز استان دفتر امور پیمانها روز دوشنبه  2محل و زمان بازگشایی پیشنهادات )مرحله اول(:ساختمان شماره -

 29/07/98موره 

میلیون سیصد و هفتاد هزار و  )چهل و سه میلیارد و هشتصد و هفده 42،817،270،944مبلغ برآورد شده معامله : -

 نهصد و چهل و چهار ریال(

 سازمان برنامه و بودجه 1398و ابنیه  1397مبانی برآورد، فهرست بهای نفت و گاز -

 شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:-

گهی تاسیس شرکت ارایه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل)اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت و آ-الف

 در روزنامه رسمی و...(

 



 

 

 

 

دارا بودن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم) حسب مورد( و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای شرکت -ب

 ملی گاز ایران

 وزارت نفت EPقرار داشتن در سامانه -ج

یستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز قرار داشتن در فهرست بلند سازندگان صالحیت دار طراحی و ساخت ا -د

 دارای رتبه یک یا دو

 از مناقصه گران جهت حضور در جلسه بازگشایی پیشنهادات دعوت به عمل می آید.-

 سایز اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. -

و پایگاه اطالع رسانی مناقصات  nigc-kb.irآگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد -

iets.mporg.ir .قابل مشاهده می باشد 

 074-33336277تلفکس واحد امور پیمانها : 

 ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 رکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمدروابط عمومی ش

 

 

 

 

 


