
 

 

 

 بسمه تعالی

 98ت ک آج//084فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین کاال 

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از  1

 طریق شرکتهای تامین کننده داخلی خریداری نماید:

 شرح مختصر کاالی مورد نیاز :-

 904574C3هوزینگ بیرینگ، توربین سوالر ساترن شماره فنی 

 ه همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.اطالعات تکمیلی متعاقبا ب 

 اداره تدارکات و امور کاال –محل تحویل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  -2

 ریال 183،000،000نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ  -3

انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت شرایط متقاضی : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین  -4

ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی / حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک 

 و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و 

روز پس از  14اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 

انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس 

 ه گزار تسلیم نمایند.مناقص

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون 

برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنا ارائه مدارک و سوابق 

ن ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در ردا یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری هیچگونه حقی را برای متقاضیا

 مناقصات مختار است.

 ))فقط مدارک ارزیابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

 

 



 

 

 

 

 بخش مناقصه ها، مزایده ها http://agogpc.nisoc.irآدرس پایگاه اطالع رسانی : 

 شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کاال-بلوار نفت-شهرستان امیدیه-آدرس: استان خوزستان

 06152620897تلفکس:           06152622683فکس: 

06152622273داخلی  3504فاکس :   

 برداری نفت و گاز آغاجاریروابط عمومی شرکت بهره 

http://agogpc.nisoc.ir/

