
 

 

 

 بسمه تعالی

 98-3-139آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره : 

جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق

 و از بین سازندگان داخلی تامین نماید.

جمع  شماره تقاضا

 عددی

شماره  موضوع مناقصه

 قلم

 

 

 

 

 

 

 

01-31-9540434 
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PARTS FOR “INGERSOL-RAND” GAS 
STARTER SIZE 20BMG MODEL A2ILH SERIAL 
NOS 35710,35711,36039 AND 36714 
FITTED TO RUSTON TA TURBINES SER NQS, 
9000 0966-2, 9000 1166-2 9000 1266 
SUPPLED AGAINST TG 5506-00-01 AND TG 
5508-00-04 REF. 
INGERSOLL RAND. 
GAS STARTER MOTOR – ROTOR ASSY- 
GAS STARTER INGERSOLL-RAND 
…………………………………………………… 
VANE MOTOR SIZE 92RMG10 
FITTED ON SOLAR TURBENE CENTAUR 
MOD. 
MOG.4000 SOLAR PART NO.905074C2 REF. 
INGERSOLL-RAND CO. 
MOTOR,AUXILIARY PUMP-MOTOR HOUS-
REAR ROTOR BEARING- VANE PACKET-
GEAR CASE-DRIVE SHAFT RETAINER-
GASKET-ROTOR PINION RETAINER 
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روز از تاریخ  14فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت لذا کلیه شرکتهایی که 

فرم تعهد نامه ارایه کاال مطابق »درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل 

راه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج و ارسال آن به هم« با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابرنصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان 

 اقدام نمایند.



 

 

 

 

WWW.NISOC.IR …….>  فرم پرسش نامه ارزیابی>..........مدیریت تدارکات و امور کاال>............مزایده و

.........>مناقصه  

 در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/ سازندگان الزامی است. 60کسب حداقل نمره 

 ریال می باشد. 1،088،224،550ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

اداره -102ساختمان -مجتمع تدارکات و امور کاال-بان شهریورخیا-کوی فداییان اسالم)نیوساید(-آدرس پستی: اهواز

 061-341-25374تلفن:   61138-54579کد پستی   10مکانیکال اتاق واحد -تدارکات خرید کاالی داخلی

 درگاه اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال :

WWW.IETS.MPORG.IR/                  WWW.NISOC.IR/                         WWW.SHANA.IR 

لت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه، آخرین مه

ملی مناطق نفت خیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی، متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد 

 و مدارک مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

 

 

 

 

 

http://www.nisoc.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.nisoc.ir/
http://www.shana.ir/

