
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت پاالیش گاز فجر جم

پاالیش گاز فجر جم  -شهرستان جم -نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پاالیش فجر جم به نشانی استان بوشهر-1

 7559147127کد پستی  -امور کاال -پاالیش گاز فجر جم -شهرستان جم –به نشانی استان بوشهر 

 مرحله ایموضوع مناقصه : وفق جدول ذیل به صورت آگهی فراخوان ارزیابی عمومی دو -2

 نوع مناقصه از لحاظ : تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف

 نوع تضمین مبلغ )بریال( مراحل بررسی –فراخوان 

1 A9813-3088898104-A  خرید رله های

 زیمنس نیروگاه جدید

ضمانتنامه بانکی  250،000،000

 نقدی /

 دو مرحله ای –عمومی 

2 A9812-3088850394-D  خرید باطری نیکل

 کادمیوم

ضمانتنامه بانکی  1،250،000،000

 نقدی /

 ارزیابی کیفی دو مرحله ای

 ی با ضمانتنامه بانکی می باشد. )ثبتمیزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مطابق با جدول فوق و به صورت نقد-3

کد اقتصادی ،شناسه ملی ، شماره ثبت شرکت ، کد پستی ،  مشخصات مناقصه گر در ضمانت نامه های صادره اعم از

 تلفن ثابت و همراه شرکت ، آدرس کامل شرکت و نام مدیرعامل الزامی می باشد(.

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد : اداره مرکزی شرکت پاالیش فجر جم با مراجعه به سایت شرکت و دریافت فرم -4

روز بعد  7گان کاال )تکمیل فرم مذکور الزامی می باشد(، زمان دریافت اسناد حداکثر استعالم ارزیابی کیفی تامین کنند

از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، مهلت ارایه پیشنهادات و بازگشایی آنها با انضمام اسناد مناقصه اعالم می گردد )جهت 

 فی است(مناقصات ارزیابی عمومی ارسال نامه اعالم آمادگی به همراه فیش واریزی کا

مناقصه گران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی این شرکت به نشانی 

www.fajrjam.ir امور کاال )کد پستی -یا به آدرس استان بوشهر، شهرستان جم، شرکت پاالیش گاز فجر جم

تماس حاصل نمایند.ضمنا  077-31682827و فکس  077-31682153عه یا با شماره تلفن ( مراج7559147127

و پایگاه اطالع رسانی شرکت  http://iets.mporg.irفراخوان مناقصه مذکور در پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

 نیز قابل مشاهده می باشد. www.shana.irملی نفت ایران به نشانی 

 روابط عمومی شرکت پاالیش فجر جم
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