
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
نمونه آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله اي خرید کاال جهت درج در شبکه هاي اطالع رسانی

آگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله اي خرید کاال 
 مناقصه شماره:   B14 /5777457806-A (  باتري نیکل کادمیوم )

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد خرید کاالهاي ذیل را در مبلغ حدود 5.508.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی از 
شرکتها و  تامین کنندگان واجد شرایط داخلی تأمین نماید. 

کلیه شرکتها و تامین کنندگان  که داراي شناسه کاال، شناسه ملی ، توان ارائه ضمانتنامه سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به 
صورت واریز نقدي در وجه شرکت و یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ حدود  275.400.000 ریال میباشند (البته مبلغ سپرده شرکت در 
فرآیند ارجاع کار متناسب با اقالم و مقادیر پیشنهادي قابل تعدیل میباشد) در صورت تمایل به شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر 

ظرف هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم اعالم آمادگی کتبی خود را به نشانی  دبیرخانه مرکزي شرکت مهندسی وتوسعه گاز 
ایران  به آدرس     تهران- خیابان طالقانی –نرسیده به چهار راه شهید مفتح – پالك200 –طبقه اول– اتاق 103  ارائه ویا به 

نمابر88140255 ارسال نمایند وتائید آن را از شماره 88140254 دریافت نمایند.
 بدیهی است شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پس از بررسی، ارزیابی و امتیاز دهی مدارك واصله ، از شرکتها و تا مین 

کنندگان واجد شرایط حدود 30 روز پس از انتشار آخرین آگهی دعوت بمناقصه بعمل خواهد آورد. زمان تحویل پاکات 
پیشنهادات فنی بازرگانی و قیمت حدود 22 روز پس از توزیع اسنادمناقصه و بازگشایی پیشنهادات فنی بازرگانی حدود 10روز 

پس از دریافت پیشنهادات میباشد،همچنین محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهادات آدرس فوق و بازگشایی پاکات 
پیشنهادات در کمیسیون مناقصات میباشد. تکمیل استعالم ارزیابی  و ارائه مدارك هیچگونه حقی را براي سایر متقاضیان ایجاد 

نخواهد نمود .                  
شرکتهاي عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 81313180 اداره خریدهاي داخلی تماس حاصل نمایند.

توضیح: اطالعات دقیق و قطعی موارد حدودي اعالمشده فوق در حین تشریفات مناقصه به اطالع مدعوین خواهد رسید.
ضمناً فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران که حاوي اطالعات تکمیلی میباشد پس از اعالم آمادگی جهت ارائه اسناد ومدارك مورد نیاز 

ارزیابی کیفی (تعیین صالحیت ) تحویل میگردد . 
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باتري نیکل کادمیوم مدل SLM357-01 و1/2ولت 357 آمپر ساعت با ابعاد 
421×195×187 میلیمتر 

  باطري نیکل کادمیوم مدل SLM357-02 و 4/ 2ولت 357 آمپر  ساعت با ابعاد 
421×195×349 میلیمتر 
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