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موضوع  :مناقصه شماره 97-59

نوبت دوم

شرکت ملی گاز
شركت گاز استان لرستان
(سهامیخاص)

آگهي فراخوان پيمانكار

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات انجام امور خدمات حمل و نقل درون شهري
و برون شهري شركت را از طريق مناقصه عمومي ( یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد  .لذا از كليه پيمانكاران
واجد صالحيتي كه تمايل به ش�ركت در اين مناقصه را دارند  ،دعوت مي گردد به منظور دريافت اس�ناد مناقصه از تاريخ 97/11/23
لغايت  97/12/04به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس  http://iets.mporg.irمراجعه نموده و پس از دريافت اسناد
مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت  14مورخ 97/12/14به دفتر رئيس امور قراردادهاي
اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
ضمن ًا زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت  09:00صبح مورخ  97/12/21مي باشد.
 -1عنوان و مشخصات كلي پروژه  :امور خدمات حمل و نقل درون شهري و برون شهري استان
 -2مدت پيمان  :يك سال تقويمي
 -3مبلغ برآورد هزينه كار 32.013.500.000 :ریال
 -4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :حداقل1.700.000.000ریال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف -ضمانت نامه بانكي
ب -واريزي وجه نقد به حساب  2174534802005بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد
 -5محل تحويل و گشايش پيشنهادات  :خرم آباد -ميدان  22بهمن -بلوار مديريت -شركت گاز استان لرستان -امور قراردادها ،
تلفكس 066-33200683 :
 -6پايه و رشته مورد نياز  :گواهينامه صالحيت اداره كارو امور اجتماعي و گواهي ايمني اداره كار
 -7محل تامين اعتبار  :منابع داخلي
 -8مدت اعتبار پيشنهادها  :سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 -9شرايط شركت كننده در فراخوان :
= داشتن شخصيت حقوقي
= تجربه كافي مرتبط
= توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه
= توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز
= داشتن امكانات وماشين آالت نيروي انساني مورد نياز پروژه
= رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري
= داشتن شناسه ملي اشخاص حقوقي و شناسه ملي كاال
 -10آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس  http://iets.mporg.ir :نيز درج گرديده است.
روابط عمومی شركت گاز استان لرستان

