
 

 

 بسمه تعالی

 بخش مهمی از جهاد اقتصادی، مسئله تولید ملی است.

-SE( تقاضای شماره WSتن تیپ  35و  Hتن تیپ  50تن سیلیکاژل ) 85به اطالع میرساند مفاد فراخوان مناقصه خرید 

9848908-PB  ،به شرح زیر می باشد، لطفا مقرر فرمایید کادر زیر در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار کشوری درج

 سپس مفاد کامل فراخوان مناقصه در سایت شرکت پاالیش گاز بیدبلند جهت اطالع متقاضیان منعکس گردد.

 (695/98/829دو مرحله ای ) آگهی نوبت اول ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی

 SE-9848908-PB( تقاضای شماره WSتن تیپ  35و  Hتن تیپ  50تن سیلیکاژل ) 85مناقصه خرید 

 مندرج در سایت ملی مناقصات 283/219/3مجوز درخواست درج آگهی با شماره 

مندرج در جدول و از  شرکت پاالیش گاز بیدبلند در نظر دارد خرید کاالی ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی

طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. موارد اعالمی در جدول زیر قطعی نبوده و اصالحات 

 الزم در دعوتنامه اعمال می گردد.

 -جاده بهبهان 22بلند استان خوزستان، کیلومتر شرکت پاالیش گاز بید نام و نشانی مناقصه گذار 1

 پاالیشگاه گاز بیدبلند -رامهرمز

( تقاضای شماره WSتن تیپ  35و  Hتن تیپ  50تن سیلیکاژل ) 85خرید  شرح خدمات 2

SE-9848908-PB به شرح مذکور در اسناد مناقصه 

 دو مرحله ای نوع مناقصه 3

محل و تحویل درخواست شرکت در مناقصه و  4

 اسناد ارزیابی کیفی

روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت  5امور پیمانها تا -پاالیش گاز بیدبلندشرکت 

 دوم

از متقاضیان مراجعه کننده در فرجه ذکر شده در  -شرکت پاالیش گاز بیدبلند محل و و زمان دریافت اسناد مناقصه 5

 بنحو مقتضی دعوت بعمل خواهد آمد. 4بند 

مورخ  14:00دبیرخانه اداره حراست )تا ساعت -بلندشرکت پاالیش گاز بید محل تحویل پیشنهادها 6

04/10/98 ) 

سالن کمیسیون ساختمان شهید قائدی شرکت پاالیش گاز بیدبلند  محل و زمان گشایش پیشنهادها 7

 صبح( 11:00ساعت  01/11/98)

 ریال 1،650،000،000ضمانت نامه بانکی/ یا ارائه فیش پرداختی به مبلغ  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8

 ریال میباشد 33،000،000،000برآورد مناقصه مبلغ  مبلغ برآوردی کارفرما 9

مراجعه  bidboland.ir-www.nigcجهت کسب اطالعات باشتر به سایت  سایر توضیحات 10

 فرمایید.

 روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بید بلند

http://www.nigc-bidboland.ir/

