
 
 
 

 شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 
 

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

 مرحله اي خريد كاال  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو

 کابل فیبر نوری(مفصل )  DE74/5611578143مناقصه شماره: 

 
در نظر دارد يک  022خيابان طالقاني نرسيده به چهارراه مفتح پالك ران  به آدرس شركت مهندسي و توسعه گاز اي     

عدد مورد نياز پروژه مخابرات خط لوله دوم آذربايجان را در مبلغ حدود  052قلم مفصل كابل فيبر نوری به مقدار 
 اخلي تأمين نمايد. ريال با توجه به موارد زير از شركتهای توليد كننده و تامين كننده د 0052202220222

 

 
 

برداری و يا مجوزهای تأسيس كارخانه ، ) مدركي كه تأييد نمايد ی پروانه فعاليت توليدی و بهرهكليه شركتهای توليد و تأمين كننده  كه دارا      
ريال وفق  005.222.222توليدكننده هستند(، شناسه كاال، شناسه ملي ، توان ارائه ضمانتنامه سپرده شركت درفرايند ارجاع كار  به مبلغ حدود ،

باشد( در صورت ته مبلغ تضمين شركت در مناقصه متناسب با اقالم و مقادير پيشنهادی قابل تعديل ميآئين نامه معامالت دولتي مي باشند )الب

تهران، خیابان خود را به نشاني  اعالم آمادگي كتبيدوم توانند حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ آگهي نوبت تمايل به شركت در مناقصه مي

ارائه ويا به نمابر  دفتر مديريت تداركات و خدمات كاال  002، طبقه هفتم، اتاق 022طالقاني، نرسیده به چهار راه شهید مفتح، پالک 

بديهي است شركت مهندسي و توسعه گاز  .دريافت نمايند 03131318/  03131311ارسال نمايند وتائید آن را از شماره   03131318
روز پس از انتشار آخرين آگهي  02پس از بررسي، ارزيابي و امتياز دهي مدارك واصله، از شركتها و توليدكنندگان واجد شرايط حدود ايران 

روز پس از توزيع اسنادمناقصه و بازگشايي  00دعوت بمناقصه بعمل خواهد آورد. زمان تحويل پاكات پيشنهادات فني بازرگاني و قيمت حدود 
باشد،همچنين محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكات پيشنهادات آدرس روز پس از دريافت پيشنهادات مي02بازرگاني حدود  پيشنهادات فني

باشد. تكميل استعالم ارزيابي  و ارائه مدارك هيچگونه حقي را برای ساير فوق و بازگشايي پاكات پيشنهادات در كميسيون مناقصات مي
 مود .متقاضيان ايجاد نخواهد ن

مديريت تداركات و خدمات كاال ،  دفتر  30000200/  30000020شركتهای عالقمند جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن  

 .تماس حاصل نمايند خريدهاي خارجي
 ين خواهد رسيد.شده در حين تشريفات مناقصه به اطالع مدعوتوضيح: اطالعات دقيق و قطعي موارد فوق كه به طور حدودی اعالم

 ضمناً فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران كه حاوی اطالعات تكميلي مي باشد پس از اعالم آمادگي جهت ارائهه اسهناد ومهدارك مهورد نيهاز ارزيهابي      
 كيفي )تعيين صالحيت ( تحويل مي گردد. 

 

 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

 

 

QTY Description Unit Item 

No 

138 
 

Fiber Optic Closure. 

 

According To Attached Specification             

(no: G100/520/659-VER 3)                                                

NO 
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