
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران(

 )سهامی خاص(  نوبت اول

 9740205مناقصه شماره 

 )تولید داخل کشور(( برای فیلتر کربنی Support Grid Assembly)خرید یک عدد  

نوع مناقصه: دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی-1  

نوع فراخوان: عمومی-2  

شهد، خیابان آبکوه، نبش به آدرس : م SGPCنام و نشانی مناقصه گزار: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد -3

 دبیرخانه کمیسیون مناقصات.-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 255دانشسرای شمالی، شماره 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ -4

 ل(.ریال )دویست و بیست و پنج میلیون ریا 225،000،000

، نسبت به دریافت اسناد  19/10/98محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: ماقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری مورخ -5

 استعالم ارزیابی کیفی مناقصه به یکی از روش های زیر اقدام نمایند:

دریافت اسناد )معرفی نامه  الف : مراجعه حضوری به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شرکت در مناقصه و

کتبی نماینده، جهت دریافت اسناد به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است( ، در این حالت اسناد مناقصه تحویل 

 نماینده متقاضیان خواهد گردید.

و دریافت کلیه اسناد از  .KHANGIRAN.IR-NIGCWWWب : مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : 

 بخش مناقصه ها و مزایده ها / مناقصه ها

آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات : پایان وقت اداری مورخ -6

. )توضیح اینکه تاریخ تحویل پاکتها به پست مالک عمل نبوده و مالک ، تحویل پیشنهادات و پاکت های 05/11/98

مناقصه ، به دبیرخانه کمیسیون مناقصات ، واقع در آدرس اعالم شده می باشد. لذا مناقصه گران محترم می بایست برنامه 

طریق پست و چه به صورت حضوری( به عمل آورند. بدیهی  ریزی الزم را در خصوص تحویل به موقع پیشنهادات ) چه از

 است امکان قبول پیشنهادهایی که پس از پایان مهلت اعالم شده دریافت می شوند )حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال 
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  شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی از این دست برای مناقصه گران عودت خواهد گردید.

همچنین ارسال پیشنهاد ها به آدرسی غیر از آدرس اعالم شده و یا ارسال به پاالیشگاه هیچگونه حقی برای مناقصه گران 

در خصوص عدم تحویل اسناد در تاریخ مقرر ایجاد نخواهد کرد. الزم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابی کیفی اسناد 

یید شده ارسال خواهد شد و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در تاریخ شرکت در مناقصه برای مناقصه گران تا

 اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.

محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد -7

فرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد ، خیابان آبکوه، نبش ، در محل اتاق کن 20/01/99شرایط در تاریخ 

شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد ، 255دانشسرای شمالی، شماره 

توجه به روند ارزیابی  یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی( قطعی نبوده و با

کیفی و همچنین فنی/بازرگانی پیشنهادات و رفع ابهام های احتمالی امکان تغییر وجود خواهد داشت. با این وجود این 

شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها )پس از ارزیابی فنی ( مورد تایید قرار گیرد بخ صورت 

 از جلسه قطعی گشایش پیشنهادات( اقدام خواهد نمود.ساعت قبل  72کتبی )حداقل 

توضیح مهم: با توجه به اینکه این مناقصه دارای ارزیابی کیفی می باشد در این مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی 

در مرحله  کیفی و مستندات مربوطه مورد نظر می باشد. بدیهی است شرکت هایی که در فرآیند ارزیابی کیفی تایید شوند

 بعد بر اساس مکاتبات آنی اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواردی که متعاقبا اعالم خواهد شد خواهند نمود.

 روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

 

 

 

 

 

 


