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 دارد اقالم )کاالهای( مشروح ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.  در نظرایران شرکت مهندسی و توسعه گاز 

در ساعات اداری )بجز  نوبت دوم  از تاریخ درج اگهیپس  کاریروز  5مدت  حداکثر طیکت در مزایده می توانند رمتقاضیان ش

یابان خ پنجشنبه، جمعه( جهت دریافت اسناد مزایده با در اختیار داشتن مدارک زیر و رعایت شرایط مندرج در این آگهی به آدرس 

 نمایند.  مراجعه  68181118آقای علی عرب نیا   826، طبقه ششم اتاق  022طالقانی ، چهار راه مفتح ، شماره 

 جهت دریافت اسناد  الف( مدارک مورد نیاز

 معرفی نامه معتبر برای اشخاص حقوقی و اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی -

ملت به نام شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نزد بانک ریال  822،222سناد به مبلغ اصل فیش واریزی جهت خرید ا -

 8685650106به شماره حساب  9/8150مستقل مرکزی کد 

  شرایط و توضیحات ب(

 اعالم می گردد.   ریال 161،061،16111 قیمت پایه به مبلغ -

اعالم می گردد. کلیه ریال  006،0،6111 کارشناسیپایه  قیمتمبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار با توجه به  -

و یا  ضمینتبه مبلغ فوق وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی می باشند. عدم ارائه  تضمین معتبرمتقاضیان مکلف به ارائه 

 ناگشوده مسترد می گردد.  قیمت مخدوش و نا معتبر بودن آن موجب رد پیشنهاد گردیده و پاکت پیشنهاد

باً توسط و نحوه بازدید متعاق تاریخکلیه متقاضیان موظف به بازدید از موضوع مزایده و امضاء صورتجسله بازدید می باشند.  -

  .خواهد شدرسانی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به کلیه متقاضیان که مبادرت به دریافت اسناد نموده اند، اطالع 

 بایستی نسبت به ارائه معرفی نامه معتبر اقدام نمایند. جهت بازدید تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی

 اشد. می بمندرج در اسناد مزایده نهاد به منزله قبول کلیه اختیارات و تکالیف و شرایط پیشارائه شرکت در مزایده و  -

ی مانصراف کتبی و عودت اسناد دریافتی  اعالمموظف به  ،در صورت دریافت اسناد و انصراف از ارائه پیشنهاد متقاضیان -

 . در غیر اینصورت وفق مقررات رفتار خواهد گردید. باشد

وسعه مهندسی و ت شرکتضمناً شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان بوجود نخواهد آورد.  -

 .در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بودگاز ایران 

 باشد.  کلیه هزینه های شرکت در این مزایده بر عهده متقاضیان می -

وعد اداتی که بعد از مشنهمبهم، مشروط، فاقد تضمین، ناخوانا، و پینوشته شده با مداد ، به پیشنهادهای مخدوش، ناقص،  -

 مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد خواهد بود.  82مهلت ارائه پیشنهاد  -

روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در کمیسیون 82حدود  قیمت پیشنهاد و پاکات تضمین گشایش -

 اکاتپ مناقصات می باشد و متقاضیان در صورت تمایل با ارائه معرفی نامه معتبر، می توانند در جلسه بازگشایی

  دقیق جلسه بازگشایی پاکات متعاقباٌ اعالم خواهد شد. و زمان  شرکت نمایند.  تاریخ 

مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به  %9زایده متعهد است عالوه بر واریز مبلغ پیشنهادی برنده م -

 حساب شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. 


