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با تحقق  95 درصد پیشرفت فیزیکى در آینده نزدیک مدول دوم و 
سوم  تصفیه خانه فاضالب داران به بهره بردارى مى رسد

آغاز عملیات اجرایى پست برق 
20/63 کیلو ولت شهرك صنعتى 

خرمدشت

واحد زیست محیطی  جامد سازي 
گوگرد  تولیدي شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  به بهره برداري رسید
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بهره بردارى بیش از 40 درصد شبکه فاضالب در سیرجان اجرا شده و پیش بینى مى شود تا 
خرداد ماه سال آینده فاز اول

آگهى مزایده امالك شهردارى کبودراهنگ    

Setadiran.ir

www.Setadiran.ir

آگهی مزایده هاى عمومی 
•

•
•
•
•
•

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
ت اول

نوب

شماره مجوز :1398.6545

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله 
از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

FLS-9840121-FL/MK :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: »میلگرد آجدار«

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــتصد هزار ریال( با اعتبار 3 ماهه  قابل تمدید  ــت و هفتاد و دو میلیون و هش ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 272/800/000 ریال )دویس 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور.

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942661ـ21 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک 12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1397 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س
ــرکت در مناقصه کفایت می کند. تکمیل جداول ارزیابی  ــته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت ش نیازی به ارائه مجدد مدارک نداش

الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.
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@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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