تتتتمدرییت ابیتشپنی ساخت واتمین کاال

شماره مجوز1989.7197:
با ذكر نوبت

آگهی تجديد مزايده هاي شماره 669/89/1و669/89/2
مديريت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ايران در نظردارد کاالی گروه های ذيل مستقر در تهران را
از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.
شماره

تعداد/

مبلغ تضمین
قیمت پايه کارشناسی

شرکت در مزايده

(ريال)

(ريال)

669/89/1

انواع شیرآالت ،اتصاالت ،ابزارآالت ،لوازم ايمنی و آتش
نشانی و غیره کارنكرده

11

قلم

بصورت يكجا
17،817،617،111

608،111،111

669/89/7

لوازم و تجهیزات برقی(الكتريكی) وغیره کارنكرده

16

قلم

بصورت يكجا
0،180،118،011

701،111،111

مزايده

شرح کاال

مقدار

واحد

عالقه مندان به شرکت در مزايده می توانند پس از ثبت اطالعات خود در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصاات کشاور و
اخذ کد کاربری ،مبلغ يكصد هزار (111ر )111ريال به حساب جاری شماره  1881111011جهت هر يك از گروه هاا
نزد بانك ملت شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت ملی نفت ايران واريز و با همراه داشتن رسید (قاب)) باانكی و کاد
کاربری مربوطه ،از تاريخ نشر اين آگهی لغايت پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ (89/8/6به مدت ده روز کاری) به
استثنای روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی جهت کسب اطالعات بیشتر ،دريافت اسناد مزايده ،بازديد در تهران باه
نشانی :خیابان سپهبد قرنی ،نرسیده به پل کريمخان زند ،نبش خیابان شهید کالنتری ،پالک  (776سااختمان شاماره
 98شرکت ملی نفت ايران) ،طبقه پنجم ،اتاق  ، 711اداره فاروش کااال مراجعاه و از روز شانبه ماورخ 89/8/8تاا روز
چهارشنبه مورخ( 89/8/19به مدت پنج روز کاری) نسبت به ارائه پیشنهاد قیمات باه دبیرخاناه کمیسایون مناقصاات
شرکت ملی نفت ايران مطابق مندرجات اوراق مزايده اقدام نمايند .اشخاص و ياا موسسااتی کاه مشامول قاانون منا
مداخله در معامالت دولتی می باشند حق شرکت در مزايده را ندارند.

( تلفن تماس در تهران  56658666 ، 56658228 :و )665-56658826
آگهي فوق همزمان در سايت شركت ملي نفت ايران www.nioc.ir :قابل مشاهده مي باشد

روابط عمومی شرکت ملی نفت ايران

