
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

 3218081کد فراخوان: 

( با موضوع خرید لوله جهت استفاده 509/97و  527/98)تجدید مناقصه های  551/98شماره و موضوع مناقصه: شماره -1

 در تاسیسات نفتی

 – 42پالک  -بلوار زن -میدان نفت -اهنام ونشانی مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به آدرس کرمانش-2

 دبیرخانه کمیسیون مناقصات – 6714677745کد پستی 

 نوع و کیفیت و کمیت کاال:-3

LINE PIPE , CS, SEAMLESS, BEVELLED END, 5L GRAD X52, PSL 2, NACE STANDARD MR 01 75 
SIZE: 4 IN, WT: 0.250, QTY: 600 MT 
SIZE: 6 IN, WT: 0.280, QTY: 360 MT 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به مبلغ -4

 ریال 430،000،000

 آخرین مهلت ارسال نامه اعالم آمادگی: تا یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت دوم-5

 بودجه جاری -ریال 8،600،000،000مبلغ برآورد اولیه و تقریبی مناقصه و محل تامین اعتبار: -6

 درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر 25پیش پرداخت: به میزان -7

ان مالی ، تجربه کافی و شرایط متقاضی: داشتن کد اقتصادی و کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی به واسطه داشتن تو-8

مرتبط، حسن سابقه، دانش الزم، گواهی های نظام تضمین کیفیت و ظرفیت تولید )جهت تولید کنندگان کاال( که مدارک 

 مربوطه در مرحله ارزیابی از مناقصه گران اخذ می گردد.

 روز از زمان گشایش پاکات پیشنهاد مالی 90مدت اعتبار پیشنهاد مالی: -9

 

 



 

 

 

 کت در مناقصه:نحوه شر-10

( اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط الف( باید بالفاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر هفت روز پس  1-10

از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی مناقصات به آدرس اینترنتی 

WWW.WOGPC.IR عه و ثبت نام نمایند. ب( پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست نسبت به مراج

در سامانه اقدام نمایند.  5بارگذاری نامه اعالم آمادگی و دریافت فرم استعالم ارزیابی کیفی تا تاریخ ذکر شده در ردیف 

ام و مطابق راهنمای تکمیل فرم استعالم ج( پس از دریافت فرم استعالم ارزیابی کیفی از سامانه نسبت به چاپ آن اقد

ارزیابی کیفی )پیوست( تکمیل و تا پایان وقت اداری مندرج در فرم استعالم تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند. د( تاریخ 

 گشایش پاکات مالی متعاقبا در اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد شرایط اعالم خواهد شد.

در مناقصه در صورت عدم امکان ثبت نام در سامانه فوق ، می توانند نامه اعالم آمادگی  ( همچنین متقاضیان حضور 2-10

ارسال نمایند. در این روش درج آدرس پست الکترونیک متقاضی جهت  083-38381623خود را به شماره نمابر )فکس( 

 ارسال اسناد الزامی است.

سال می گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچگونه حقی را *به مدارکی که بعد از مهلت مقرر و یا به صورت ناقص ار

 جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

*ارائه اصل و تصویر برابر با اصل شده مدارک فوق الذکر توسط برنده مناقصه در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی جهت 

 انعقاد قرارداد الزامی است.

( / دبرخانه کمیسیون  2145و  2143/ کارشناسان مناقصات )  083-38270072رکز تلفن : *شماره های تماس: م

 ( 2522و  2544مناقصات ) داخلی 

 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

 11/08/1398نوبت دوم :              04/08/1398نوبت اول : 

 

http://www.wogpc.ir/

