
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی مزایده    شرکت گاز استان کرمانشاه

1098001339000001 

 الف : مزایده گزار : شرکت گاز استان کرمانشاه

 083-38225644میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی، تلفن: نشانی : کرمانشاه، 

 دسته بشرح ذیل: 5قلم کاالی مازاد موجودی مستمر و موجودی پروژه در قالب  203ب : موضوع : فروش 

 . متعلقات ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک1

 . لوله و اتصاالت فوالدی2

 . لوله و اتصاالت پلی اتیلن3

 و گیرنده توپک و پمپ. فرستنده 4

 . قطعات یدکی5

 ج : انواع و مبالغ تضمین :

 ضمانتنامه بانکی -

 ضمانتنامه از موسسات اعتباری غیر بانکی -

 نقد -

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه  080100004001124706379319IR* توجه : وجه نقد به حساب 

 به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز گردد. 973292560100850800000000000000واریز 

 ریال 50،000،000مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقالم دسته یک  -

 ریال 300،000،000مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقالم دسته دو  -

 ریال 120،000،000در مزایده اقالم دسته سه مبلغ تضمین شرکت  -

 



 

 

 

 

 ریال 35،000،000اقالم دسته چهار مبلغ تضمین شرکت در مزایده  -

 ریال 10،000،000مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقالم دسته پنج  -

 د : شرایط مزایده گر :

 توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه-

 بارگذاری و قرائت پیشنهادات:ه : دریافت اسناد از سامانه، زمان بازدید، 

 01/10/98تاریخ  16دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. زمان : تا ساعت -1

 03/10/98تا تاریخ  02/10/98از تاریخ  14الی  8زمان بازدید از ساعت  -2

 15/10/98تاریخ  16آخرین مهلت بارگذاری اسناد و تحویل تضامین : تا ساعت  -3

 16/10/98تاریخ :  9:30جلسه قرائت پیشنهاد/مالی/تضمینی محل : سالن جلسات شرکت گاز استان. زمان :  -4

 تحویل کاال محل : انبار کاالی شرکت گاز استان -5

 و : سایر توضیحات : 

طبق قوانین و  عوارض و هزینه حمل کاال و نظایر آن –دریافت میگردد و هر گونه مالیات  "وجه کاالی مزایده نقدا-1

 مقررات بر عهده خریدار است.

 "به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا -2

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج می باشد. -3

 کرمانشاهروابط عمومی شرکت گاز استان 


