
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت نفت و گاز پارس

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

 WRD-0259812مناقصه شماره 

 )نوبت اول/دوم(

مورد نیاز خود را با برگزاری مناقصه  قلم سرور و متعلقات مربوطه 2خرید در نظر دارد  شرکت نفت و گاز پارس

 عمومی و دو مرحله ای طبق شرایط زیر از طریق یک شرکت واجد صالحیت تامین نماید.

 شرایط و مدارک الزم جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی:

 با موضوع کارالف(داشتن تجربه کافی و مرتبط 

 ب(اساسنامه، اضهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات) مندرج در روزنامه رسمی(

 ج(ارایه کد اقتصادی، شناسه ملی

 د(صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر سه سال گذشته

پنج روز کاری پس از از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد بالفاصله پس از چاپ آگهی اول و حداکثر 

قسمت سامانه  www.pogc.irو یا  lac.pogc.irانتشار آگهی نوبت دوم تا پایان ساعت اداری ، به نشانی اینترنتی 

 مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ کد کاربری و رمز عبور نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

توضیح است که پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. الزم به 

 بدیهی است ارایه مدارک هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

. 10/5/1397مورخ 213943/97به شماره  نظر به اینکه به استناد بخشنامه معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت نفت،-

کلیه خریدهای شرکت های نابعه وزارت نفت در تمامی سطوح معامله بایستی از طریق سامانه تامین الکترونیکی کاالی 

( صورت پذیرد.انعقاد قرارداد و انجام خرید صرفا به تامین کنندگانی که نام آن ها در فهرست بلند سامانه EPصنعت نفت )

رار دارد، امکان پذیر است. بنابراین مناقصه گر موظف به انجام تشریفات الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه مذکور ق

 مذکور تا تاریخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات فوق، متوجه مناقصه کر خواهد بود.

 

http://www.pogc.ir/


 

 

 

 

: دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی به آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی-

نشانی تهران ، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پالک یک، شرکت نفت و گاز پارس، طبقه همکف، 

 مناقصات.

 تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید.-

 هلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.آخرین م-

ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد مالی  3الزم به ذکر است پیشنهاد های ارایه شده توسط مناقصه گران می بایست حداقل تا -

 معتبر باشد.

 www.pogc.irسایت شرکت نفت و گاز پارس به آدرس در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند به وب 

 تماس حاصل نمایند. 021-83762694مراجعه و یا با شماره تلفن  www.shana.irو با سایت 

 شرکت نفت و گاز پارس

 روابط عمومی 
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