
 

 

 

 بسمه تعالی

 98-3-2آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 

 دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر

 تامین نماید.

 شماره تقاضا جمع عددی موضوع مناقصه شماره قلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قلم 24

PARTS FOR “MASONEILAN” PRESSURE CONTROLLER 
P/N: 00-051260010-999 
MANIFOLD & SET POINT ASSY 
PARTS FOR “MASONEILAN”PRESSURE CONTROLLERS 
BELLOWS, PROPORTIONAL, FOR MODEL 2715 ONLY 
PARTS FOR “MASONEILAN “LEVEL CONTROLLER 
GASKET 
MECHANISM BRACKET ASSY 
PARTS FOR “MASONEILAN” PRESSURE FIL TER 
REGULATOR 
FILTER ELEMENT 
RELIEF VALVE 
INLET VALVE 
DIAPHRAGM 
SUPPLY GAUGE 0.30 PSI 
SEATRING, UPPER 
SEATRING, LOWER 
QUICK OPENING PLUGPIN 
PLUG.QUICK OPENING    FOR SER O4-189904 
PLUGE STEM 
STUFFING BOX PACKING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عدد 801

 

 

 

 

 

 

 

 

9650011-59-30-02 

 

روز از  14لذا کلیه فروشندگانی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 

فرم تعهد نامه ارائه کاال »تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل 

و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد « جنوب مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز

مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در 

 فراخوان اقدام نمایند.

 

 



 

 

 

 

  WWW.NISOC.IRکسب و کار مزایده و مناقصه  مدیریت تدارکات و امور کاال فرم پرسش نامه ارزیابی 

 در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامی است. 60کسب حداقل نمره 

 ریال می باشند. 709،706،587مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  "ضمنا

 -102ساختمان  –مجتمع تدارکات و امور کاال  –خیابان شهریور  –کوی فدائیان اسالم )نیوساید(  –آدرس پستی: اهواز 

 14واحد برق و ابزار دقیق اتاق  –اداره تدارکات خرید کاالی داخلی 

 341-061-24018تلفن :  61138-54579کد پستی  

 شخصات فنی و مقادیر کاال :درگاه اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر م

WWW.IETS.MPORG.IR          /WWW.NISOC.IR             /WWW.SHANA.IR  

آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت  آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه،

ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی، متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و 

 مدارک مناقصه را احزار نموده اند، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

 

 

http://www.nisoc.ir/
http://www.iets.mporg.ir/
http://www.nisoc.ir/
http://www.shana.ir/

