
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید کاال جهت چاپ در روزنامه های کثیر االنتشار

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای )تامین کاال(:

 780/0"ضخامت  56"نوع کاال : لوله فوالدی اسپیرال   6083588234شماره تقاضا : 

PIPE LINE,API5L,X70,HSAW,SUBMERGED ARC WELDED,BEVELED ENDS,BLACK, 

MATERIAL: ELECTRIC FURNACE,BASIC OXYGEN STEEL, DOUBLE RANDOM LENGTHS OF 

12 MT. TOLERANCES, TESTING AND MARKING TO API 5L & IGS-M-PL-001-2(1) 

 

 100در نظر دارد  200شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به آدرس خیابان طالقانی نرسیده به چهرراه مفتح پالک 

را طی تقاضای فوق االشاره، با مشخصات فنی ذکر شده، بر  780/0"و ضخامت  X70با گرید  56"کیلومتر لوله اسپیرال 

 19091/364تفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی به شماره اساس رعایت قانون حداکثر اس

 ، صرفا از تولید کنندگان واجد شرایط داخلی خریداری نماید: 12/3/98مورخ 

 خرید از طریق مناقصه فراخوان عمومی دو مرحله ای-1

 محل تحویل درب کارخانه سازنده لوله بر روی تریلر. -2

در سایت شرکت ملی گاز ایران قابل دسترس بوده در صورت نیاز از طریق  IGS-M-PL-001-2(1)لوله مشخصات  -3

 پست الکترونیکی ارسال می گردد.

تماس و با مراجعه  81313072 /81313117عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق شماره تلفن 

 متن کامل آگهی را رویت نمایند. WWW.NIGCENG.IRبه نشانی 

یورو )و یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ نیما در روز  856،262،00ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 

 ت/123402منتهی به صدور ضمانتنامه در بانک( وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 

 ئت وزیران.هی 22/09/94ه مورخ  50659

 

 

http://www.nigceng.ir/


 

 

 

 

روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم و محل دریافت استعالم  7مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه 

 ارزیابی کیفی آدرس فوق می باشد.

 زمانبندی فرآیند مناقصه بطور تقریبی بشرح ذیل می باشد:

 05/09/98صه تاریخ انتشار آگهی اول فراخوان مناق

 12/09/98تاریخ انتشار آگهی دوم فراخوان مناقصه 

 10/10/98تاریخ ارزیابی کیفی مناقصه گران         

 11/10/98تاریخ ارسال دعوتنامه )مناقصه عمومی( 

 15/10/98تاریخ دریافت اسناد مناقصه               

 25/10/98تاریخ عودت اسناد مناقصه                

 01/11/98سه گشایش پاکات فنی        تاریخ جل

 15/11/98تاریخ نهایی ارزیابی فنی بازرگانی       

 27/11/98تاریخ جلسه گشایش پاکات مالی       

 مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه از زمان گشایش پاکات مالی

 «روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  »


