
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت گاز استان مازندران

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه یک مرحله ای

 98مورد نیاز سال  01خرید اقالم عمومی و یدکی 

مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری شرکت گاز استان 

مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی 

ادگی به تدارکات کاال مراجعه نموده تا نسبت جهت اعالم آم 18/10/98هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی الی 

به معرفی آنها جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی به واحد کمیته فنی بازرگانی اقدام گردد. اسناد تکمیل شده میبایست 

 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد. 02/11/98حداکثر تا تاریخ 

شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت گاز استان مازندران پس  بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین

از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی 

 .جد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد آوردشرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای وا

ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد  "ضمنا

 کرد. خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی، آدرس، کد پستی و تلفن به وضوح مشخص گردد.
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 عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

 امتیاز کیفی حداقل مبلغ برآورد مبلغ تضمین موضوع تجدید مناقصه ردیف

 60 13،008،295،000 650،414،750 خرید اقالم عمومی و یدکی 1

 

 

 



 

 

 

 

 محل تامین اعتبار : جاری-1

 سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد ها : -2

آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه  نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس-3

و اصطالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری  22/09/94ه مورخ  50659ت /123402هیئت وزیران به شماره 

 یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد.

 23/11/98الی  19/11/98زمان مهلت دریافت اسناد : -4

 12ساعت  10/12/98زمان ارسال پیشنهادات )عودت اسناد( :  -5

 14ساعت  11/12/98زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  -6

 هر گونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعالم می گردد. "ضمنا

 شرایط متقاضی : -7

دامنه کاری، تطابق امضاء، مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، -

، با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی 29/12/97ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرای و تقویت حسابرسی، تعهدنامه رعایت مبارزه با پول  4شده با رعایت ماده 

مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان،  تغعییرات اساسنامه، صورتجلسهشویی، اساسنامه، آخرین 

، حسابرسان و نشانی %10کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی 

 گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده . اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی، گواهی ایمنی صادره از اداره کار،

 )قطعات ایستگاهها( شرکت ملی گاز / نفت ایران 01قرار داشتن در وندورلیست )تولید کنندگان و تامین کنندگان( اقالم -

 ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان-

 مرتبط(داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )ارائه رزومه کاری  -

 تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(-

 نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی(-

 



 

 

 

 

 http://iets.mporg.irثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

 این مرحله از مناقصه به هر تعداد مناقصه گر میباشد.حد نصاب تعداد مناقصه گران در »-

و پایگاه  mazandaran.ir-www.nigcجهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس -

 مراجعه نمایید. http://iets.mporg.irملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 
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http://www.nigc-mazandaran.ir/
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