
 

 

 

 بسمه تعالی

 الف( 98-3آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )شماره 

 مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز

 دستگاه خودرو استیجاری 7تامین موضوع مناقصه : 

تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی 

ستری، از آدرس : کرج، باالتر از میدان طالقانی، بعد از ساختمان دادگ 18/8/98مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون مناقصات و یا ضمن ارسال تقاضای 

 دریافت نمایند. porg.irhttp://iets.mو  http://monaghese.niopdc.irکتبی، با مراجعه به سایت های 

به آدرس دبیرخانه کمیسیون  28/08/98آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 

 مناقصات منطقه البرز می باشد.

 2343داخلی  026-32542501تلفن: 

ریال )به حروف: دویست و  223،000،000نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : واریز سپرده نقدی به مبلغ 

بنام شرکت ملی  39300000042بانک ملت با شناسه واریز  9200010266بیست و سه میلیون ریال( بحساب شماره 

پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز یا ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبیغ فوق و یا سایر تضامین قابل قبول در بند 

 امه تضمین در معامالت دولتی.آیین ن« 6»ماده « الف»

 توجه : مناقصه گزار از قبول چک تضمینی برای سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معذور می باشد.

 شرایط متقاضی :

 گواهینامه معتبر تایید صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه امور حمل و نقل-1

ی از اداره تعاون، مار و رفاه اجتماعی استان البرز، شایان ذکر است، گواهینامه گواهینامه معتبر تایید صالحیت ایمن-2

 های ایمنی صادره از سوی سایر استان ها، منوط به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز می باشد.

 اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )برای اشخاص حقوقی(-3

 مکرر قانون مالیات های مستقیم( 169گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و یا کارت اقتصادی )موضوع ماده -4

 

http://monaghese.niopdc.ir/
http://iets.mporg.ir/


 

 

 

 

 اسناد رسمیتاییدیه گواهی امضای مجاز از دفترخانه -5

 توجه: تمامی مستندات ارایه شده در مناقصه باید اصل یا برابر اصل باشد.

 برنامه زمانبندی مناقصه :

در محل ساختمان اصلی شرکت پخش به آدرس  26/08/98روز یک شنبه  14اسناد مناقصه، در ساعت جلسه توضیح -1

 فوق الذکر برگزار می گردد.

با حضور اعضای کمیسیون  29/08/98روز چهارشنبه  10گشایش پاکات با حداقل یک مناقصه گران راس ساعت -2

 مناقصه، مناقصه گران و سایر مدعوین انجام می گردد.

 ورت تغییر در زمانبندی مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج می گردد.در ص

 14/08/1398تاریخ انتشار تجدید آگهی : 

 روابط عمومی 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 منطقه البرز

 

 


