
 
 

 

 د(ي)تجد 6032/99  شماره يك مرحله اي /آگهي مناقصه عمومي

 موضوع:  تامين برق پايدار و اجراي 12 طرح اصالحي برق رساني ناحيه غير صنعتي پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي

 گزارنام و نشاني مناقصه هاساختمان خدمات پيمان -پااليشگاه ششم  -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-عسلويه–استان بوشهر 

نامه تضمين معامالت به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين ريال 000/000/506/2مبلغ   ،پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت

بانک  0108088282002يا واريز نقدي به شماره حساب سيبا و  هيأت وزيران 22/09/94مورخ  هـ 50659ت/123402دولتي شماره 

.ملي ايران شعبه عسلويه به نام پااليشگاه ششم و ارائه فيش واريزي

 شركت در فرآيند ارجاع كارمبلغ تضمين نوع و 

 مناقصهتقريبي مبلغ برآورد  باشدريال مي   50/107/899/551 مبلغ

12/02/1400 
آخرين مهلت تحويل پاكت پيشنهادات مالي توسط 

 مناقصه گران
21/01/1400 

آخرين مهلت اعالم آمادگي و تحويل رزومه 

 متقاضيان شركت در مناقصه

 توزيع  اسناد مناقصه به شركتهاي واجد صالحيت 30/01/1400 بازگشائي پاكت پيشنهادات ماليتاريخ  13/02/1400

07/01/1400تاريخ  00:10تا ساعت  حداكثر   مهلت دريافت اسناد از سامانه الکترونيک دولت:    

   21/01/1400تاريخ  00:16حداكثر تا ساعت    اسناد در سامانه الکترونيک دولت: يمهلت ارسال و بارگذار
 مهلت تسليم مدارك )رزومه( 

اطالعات  فوق به سامانه مذکور مراجعه و مناقصهران بر اساس شماره ياسناد در سامانه ستاد ا ين نحوه بارگذاريهمچن ن شده وييتع يزمانها ،ر اطالعاتيست در خصوص سايبايگران ممناقصه -1

 ت شده اعالم خواهد شد.يد صالحييتا يها متعاقبا به شرکت هاتاريخ گشايش پاکات ند.آخرين مهلت ارائة پيشنهادات ويافت نماياسناد درج شده در سامانه در ريسا ق فراخوان ويکامل را از طر

)ستاد( به آدرس   ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولتتا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت يفيک يابيکليه مراحل برگزاري مناقصه از مرحله دريافت اسناد ارز-2

www.setadiran.ir  .انجام خواهد شد 

 ت شرکت درمناقصه محقق سازند.گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهالزم است مناقصه-3

ل يق مفاد مندرج در آن, نسبت به تكميدانلود نموده و پس از مطالعه دق يفيک يابيران بخش مستندات استعالم ارزيرا ابتدا از سامانه ستاد ا يفيک يابيست اسناد استعالم ارزيبايگران ممناقصه  -4

ه مستندات مندرج يکل خواهد بود و ير حضوريگران به صورت غمناقصه يفيک يابيارز يبررس ند.ياقدام نما يفيک يابيبخش پاسخ استعالم ارز در يفيک يابياز جهت ارزيمستندات مورد ن يبارگذار و

 باشد.يسر نميبعد از مهلت مقرر م يفيک يابيمدارک جهت ارز اسناد و يضمنا بارگذار گردد. يست در سامانه فوق بارگذاريبايم يده ازيامت و يابيجهت ارز ،فرم بخش و در هر

 تماس حاصل فرمايند.         07731318071د و يا با شماره تلفن  ينمراجعه فرما مناقصات( )بخشWWW.SPGC.IR :جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت توانندگران ميمناقصه

 روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                                                                                                                                                                
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