
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی مناقصه

 09/98شماره مناقصه : 

 عنوان آگهی : خرید تصحیح کننده

 تعداد واحد شرح و مشخصات کاال ردیف

 10bar NO 40-0.9تصحیح کننده با رنج فشار  1

 35bar NO 40-7تصحیح کننده با رنج فشار  2

 80bar NO 20-14تصحیح کننده با رنج فشار  3

شرکت گاز استان یزد در نظر دارد تصحیح کننده های مورد نیاز خود را مطابق با آخرین استاندارد های شرکت ملی گاز 

 خریداری نماید.ایران و به شرح ذیل )به صورت ریالی( از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

آیین نامه ارزیابی کیفی به شماره  10*حد نصاب تعیین شده برای تعداد مناقصه گران در این مرحله، مطابق با ماده 

 می باشد. 16/7/1385ه مورخ  33560ت /84136

 امتیاز خواهد بود. 50از فرایند ارزیابی *حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم 

انبارهای  –جنب مدرسه عالی شهید مطهری  -بلوار آزادگان )بلوار فرودگاه( –*نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : یزد 

 شرکت گاز استان یزد

*نحوه دریافت و ارسال مدارک ارزیابی کیفی : مراجعه به سایت شرکت گاز استان یزد و ارسال اعالم آمادگی کتبی، 

ولید، مدارک الزم طبق آیتمهای اعالمی جهت ارزیابی کیفی، و گواهینامه مربوط به مدارک ثبتی، استانداردهای ت

ماه پس از زمان ارائه اعالمیه وصول کاالی تحویلی جهت  24تضمین و خدمات پس از فروش محصوالت )زمان تضمین 

بود.( حداکثر تا پایان سال پس از انقضای دوره تضمین خواهد  10آخرین محموله قرارداد و زمان خدمات پس از فروش 

 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم به انبارهای شرکت گاز استان یزد. 14وقت اداری 

 24/11/98لغایت  03/11/98*ارزیابی کیفی پیشنهادها : 

 *اسناد مناقصه، شرح کامل فنی و اطالعات دقیق خرید پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی توسط شرکت گاز استان یزد 

 

 



 

 

 

 

 به شرکتهای مورد تایید ارسال خواهد گردید.

ریال، ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و ... طبق آیین نامه تضمین  800،000،000*مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 

 هیات محترم وزیران 22/9/94معامالت دولتی مورخ 

 24/12/98ج( :  –ب  –*آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه )پاکات الف 

 24/12/98ریخ اولین جلسه گشایش پاکات : تا*

 yazd.ir-www.nigcمناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان یزد به آدرس : 

( تماس 3)شماره داخلی  03537212188یا با شماره تلفن  مراجعه و www.shana.ir)بخش مناقصه ها( و سایت 

 حاصل فرمایند.

 روابط عمومی

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