
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

 آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

 منطقه کرمانشاه –مزایده گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

 

 مزایدهموضوع 

 

مبلغ برآورد اولیه 

 )ریال(

 

مبلغ تضمین فرآیند 

 ارجاع کار

 

مهلت دریافت اسناد 

مزایده از تاریخ 

چاپ دوم این آگهی 

 تا تاریخ

 

تاریخ تسلیم پاکات 

به دبیر خانه منطقه 

 با اخذ رسید

 زمان جلسه

توجیهی و همزمان 

بازدید حضوری 

برای شرکت 

 کنندگان

فروش لوازم 

مستعمل اداری و 

ضایعات آهن و 

الکتروپمپ و کابل 

 های فرسوده و....

 

 

4،307،250،000 

 ریال

 

 

215،362،500 

 ریال

 

 

وقت  01/08/1398

 اداری

 

 

تا  11/08/1398

 پایان وقت اداری

 

 

08/08/1398 

 ساعت وقت اداری

شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مزایده( : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین نوع تضمین 

معامالت دولتی و به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد )در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو 

 نزد بانک ملت(. 30450با شناسه  9200030494طرفه بانک ملت 

زمان جلسه : ساعت 

بح سالن ص 10

کنفرانس این 

 شرکت

 بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی کلیه اشخاص حقیقی/حقوقی می توانند نسبت به دریافت اسناد مزایده از سایتهای:

pdc.irMonaghese.nio  وhttp://iets.mporg.ir  اقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعیین شده جدول

 0فوق نسبت به تحویل پاکات به صورت سربسته به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 اقدام و رسید دریافت نمایند. – 6714799519کد پستی -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه

صبح در سالن کنفرانس منطقه به آدرس فوق  10راس ساعت  12/08/98***زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 

 می باشد.

*تضمین شرکت در مزایده باید به مدت سه ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه معتبر باشد و )مطابق فرمت تحویلی در 

 اسناد( ارائه گردد.

 

http://iets.mporg.ir/


 

 

 

 

آماده پاسخگویی به سواالت شرکت کنندگان می  08331497981و  38350273و  38350272*ضمنا تلفن های 

 باشند.

 توضیحات :

 *تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصویر اساسنامه و گواهی تغییرات جهت شرکت ها الزامیست.

 می باشد. )خریدار(مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده  %9**کلیه کسورات قانونی به همراه 

 قانون برگزاری مزایده در صورت تمایل شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات حضور یابند. 18وفق ماده 

 28/07/98تاریخ چاپ دوم :                                                                              23/07/98تاریخ چاپ اول: 

 ومی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاهروابط عم


