
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت گاز استان بوشهر

 (23/98آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )

انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد 

 برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

 -بلوار رئیسعلی دلواری -فلکه قدس -بوشهر -شرکت گاز استان بوشهر نام و نشانی مناقصه گزار 1

 نرسیده به چهارراه کشتیرانی

 لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلفخرید  شرح خدمات 2

 دو مرحله ای نوع مناقصه 3

 امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر مکان توزیع و تحویل اسناد 4

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال  5

 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران

 09/09/1398روز شنبه  13تا ساعت 

 16/09/1398روز شنبه  8از ساعت  اولین روز توزیع اسناد 6

 18/09/1398روز دوشنبه  13تا ساعت  آخرین روز توزیع اسناد 7

روز  12:00تا ساعت  –دبیرخانه رمز محرمانه شرکت گاز استان بوشهر  مکان و زمان تحویل پیشنهادها 8

 02/10/1398دوشنبه 

 02/10/1398روز دوشنبه  -استان بوشهرسالن کنفرانس شرکت گاز  مکان و زمان گشایش پیشنهادها 9

 ریال 90،735،000،000 برآورد اولیه 10

نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند  11

 ارجاع کار

 ریال 3،783،000،000 –ضمانتنامه معتبر بانکی 

کلیه تولیدکنندگان / تامین کنندگان دارای گواهی نامه صالحیت  رتبه بندی 12

 مناقصه از وزارت صنعت، معدن و تجارتمعتبر مرتبط با موضوع 

 قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

 الزامی می باشد. 97ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی ، مربوط به سال 

 

 

 



 

 

 

 

جهت شرکت در مناقصه از طریق  دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی کتبیاز کلیه شرکت ها / پیمانکاران واجد شرایط 

نمابر ذیل، فرم مدارک الزم و شرایط پذیرش شرکت کنندگان در مناقصات را که در شبکه اطالع رسانی این شرکت به 

مدارک(  CDه همراه موجود می باشد را با دقت تکمیل و به همراه مدارک مربوطه )ب boushehr.ir-www.nigcآدرس 

نرسیده به چهارراه  –بلوار رئیسعلی دلواری  –فلکه قدس  –بالفاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و دوم به آدرس : بوشهر 

امور حقوقی و قراردادها ارسال و یا توسط نماینده آن شرکت تحویل نمایند تا پس از بررسی اسناد و مدارک  –کشتیرانی 

واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی از شرکت های واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت 

 لزامی می باشد.بعمل آید. شناسه ملی به همراه فرمهای ارزیابی کیفی پیمانکاران ا

 07731664291 – 07733337603تلفن : 

 077-31664115شماره تاییدیه فکس :  077-33330964فکس جهت اعالم آمادگی : 

 روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر

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

