
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت گاز استان خوزستان

 ((70/98))آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 نوبت اول(( –))دو مرحله ای 

ابتدای بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد بر اساس قانون  -میدان شهر بندر –شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز 

 برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح زیر اقدام نماید : 

 mdfشرح مختصر خدمات : خرید، نصب و راه اندازی مرکز تلفن -1

 محل اجرای خدمات : شرکت گاز استان خوزستان -2

 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 14لت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : حداکثر تاریخ و مه -3

 رئیس فناوری اطالعات و ارتباطات –نام و نشانی مدیر طرح : اهواز  -4

 نحوه دریافت اسناد مناقصه : حضوری و پس از پرداخت هزینه اسناد مناقصه می باشد. -5

 امور پیمانها –شرکت گاز استان خوزستان  –میدان شهید بندر  –محل توزیع اسناد : اهواز  -6

تاریخ توزیع اسناد : پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام  -7

 بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد.ارزیابی، اسناد مناقصه 

 داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج شرکت ملی گاز ایران. -8

داشتن گواهی تعیین صالحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع مناقصه در خصوص اجرای سیستم های مانیتورینگ  -9

وزارت نفت الزامی میباشد و نامه آخرین تغییرات مربوطه حسب مورد )اعتبار زمان الزم( همچنین تائید سازمان حراست 

 )اعتبار زمان الزم( آن شرکت بهمراه اعالم آمادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی است.

 داشتن گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است. -10

 عالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای ارائه مدارک و فرم های است -11

 

 



 

 

 

 شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

در مناقصه طبق مفاد آیین نامه تضمین معامالت کلیه مناقصه گران می بایست توان تهیه تضمین معتبر شرکت  -12

 دارا باشند. را 29/9/94ه مصوب  50659ت  /123402دولتی به شماره 

 در ارزیابی کیفی اولویت دعوت با پیماکاران بومی می باشد. -13

و  KHGC.IR-WWW.NIGCآگهی های این شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان  "ضمنا

 همچنین پایگاه ملی مناقصات درج شده است.

 می باشد. 4/0ضریب تاثیر  -14

 روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

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

