
 
 

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران
 

 شبكه هاي اطالع رساني خريد كاال جهت درج در دومرحله ای فراخوان مناقصه عمومينمونه آگهي 
 

 مرحله ای خريد كاال  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو

 (كابل توربین زيمنس ) B17/5777457840 مناقصه شماره:   
از طريق مناقصه عمومي از ريال 00010001110111 خريد كاالهاي ذيل را در مبلغ حدودنظر دارد شركت مهندسي و توسعه گاز ايران در  

 داخلي تأمین نمايد.  واجد شرايط تولیدكنندگانشركتها و 

QTY Description Unit  شماره قلم 

1,400 CABLE  FXQJ  3×240/120mm² MT 1 

3,600 CABLE  FXQJ  3×120/70mm² MT 2 

1,200 CABLE  FXQJ  3×95/50mm² MT 3 

3,500 CABLE  FXQJ  3×70/35mm² MT 4 

2,400 CABLE  FXQJ  3×25/16mm² MT 5 

2,400 CABLE  FXQJ  4×16/16mm² MT 6 

5,000 CABLE  FXQJ  3×16/16mm² MT 7 

3,500 CABLE  FXQJ  3×10/10mm² MT 8 

4,000 CABLE  FXQJ  3×6/6mm² MT 9 

3,600 CABLE  FXQJ  4×6/6mm² MT 10 

2,500 CABLE  FXQJ  3×4/4mm² MT 11 

2,400 CABLE  FXQJ  3×2.5/2.5mm² MT 12 

6,500 CABLE  S500 CHD  3×2.5mm² MT 13 

600 CABLE  RQ  1×95mm² MT 14 

250 CABLE  RQ  1×6mm² MT 15 

4,500 CABLE  FQLQ  3G×1.5mm² MT 16 

7,500 CABLE  FQLQ  4G×1.5mm² MT 17 
 

مددركي كده تولیدكنندده     ) ، برداري و يا مجوزهاي تأسیس كارخانهپروانه فعالیت تولیدي و بهرهكه داراي  و تولیدكنندگاني شركتهاكلیه       
دي در بده ودورو واريدق ن د     فرآيند ارجاع كدار سپرده شركت در ضمانتنامه ، توان ارائه  ، شناسه مليشناسه كاال آنها را تأيید نمايد(،ن بود

اسب بدا  نتم فرآيند ارجاع كارسپرده شركت در البته مبلغ باشند )ريال مي 00000110111 يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ حدود وجه شركت و 
توانند حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ آگهي نوبت باشد( در وورو تمايل به شركت در مناقصه مياقالم و م ادير پیشنهادي قابل تعديل مي

نرسيده –خيابان طالقاني -تهران-مركزي شركت مهندسي وتوسعه گاز ايران دبيرخانه  اعالم آمادگي كتبي خود را به نشداني   دوم

ارسال نمايند وتائيد آن را از شمماره   55302088ارائه ويا به نمابر  321اتاق  –طبقه اول– 022پالك –به چهار راه شهيد مفتح 

، از  واودله بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از بررسي، ارزيابي و امتیداز دهدي مددار     ..دريافت نمايند 55302080
پاكداو   تحويدل . زمدان  دعوو بمناقصده بعمدل خواهدد آورد    روز پس از انتشار آخرين آگهي 01حدود  واجد شرايط ا و تولیدكنندگانشركته

روز پدس از  01 پیشدنهاداو فندي بازرگداني حددود     و بازگشدايي وزيع اسنادمناقصه روز پس از ت 00فني بازرگاني و قیمت حدود پیشنهاداو 
در پاكداو پیشدنهاداو   همچنین محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكاو پیشنهاداو آدرس فدو  و بازگشدايي   ،باشددريافت پیشنهاداو مي
 ح ي را براي ساير مت اضیان ايجاد نخواهد نمود . تكمیل استعالم ارزيابي  و ارائه مدار  هیچگونه باشد.كمیسیون مناقصاو مي

 .تماس حاول نمايند خريدهاي داخلياداره   81313180شركتهاي عالقمند جهت كسب اطالعاو بیشتر مي توانند با شماره تلفن       
 واهد رسید.شده فو  در حین تشريفاو مناقصه به اطالع مدعوين ختوضیح: اطالعاو دقیق و قطعي موارد حدودي اعالم

جهت ارائه اسناد ومدار  مورد نیاز ارزيابي كیفدي   آمادگيضمناً فرم ارزيابي كیفي مناقصه گران كه حاوي اطالعاو تكمیلي میباشد پس از اعالم 

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران روابط عمومي                                                                         )تعیین والحیت ( تحويل میگردد . 
 

 


