
 

 

 

 بسمه تعالی

 98-3-1039آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 

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

 تامین نماید.

 شماره تقاضا جمع عددی موضوع مناقصه شماره قلم

 
 
 
 
 
 
 

 قلم 18

PARTS FOR “G.E.C” MULTIMOTOR CONTROL CENTER 
CONTACTOR 110V D.C.        MC80 
CONTROL RELAYS 110V 50HZ 
OPERATING COILS 
AMMETER 6X OVERSCALE SCALED 0-80-480A FR6-PSD/1 
EART 11 LEAKAGE RELAY TYPE CBR2 
MINIATURE CIRCUIT BREAKER 20 AMP SINGLOE POLE 
PARTC FOR “G.E.C” MOTOR CONTER 380 VOLT 
DISC SWITCH ASM 
TRANSFORMER 
(AUXILIARY CONTACT UNIT  (ADDER BLK NI 
FUSE, 100A,CLASS J 
FUSE, 25A,CLASS J 
FUSE, 40A, CLASS J 
RECTIFIER TYPE 105-120-15 
.FUSE DC, OT,25,A 250V 
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9633144-67-31-01 

 

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 »فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل تاریخ درج آگهی 

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

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

 فراخوان اقدام نمایند.

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

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

 ریال می باشند. 211،026،800مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  "ضمنا

 

http://www.nisoc.ir/


 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

