
  بسمه تعالي
  »٢٠/١١٤٠شماره يك مرحله اي مناقصه عمومي  آگهي« 

  
 درصـد ٥٥كيلـوگرم هيـدرازين هيـدرات  ١٦٠٠٠ خريدنسبت به شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنـي و  نيروگاه شهيد سليمي نكا و سيكل تركيبي بخار هايواحدمورد نياز 

 مورخـه سه شـنبه عالقمندان  ميتوانند اسناد مناقصه را  از روز نمايد . اقدام ست اسناد مناقصهخصوصي كار پيو

با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد )  ٣١/٠٦/١٤٠١ مورخه پنج شنبه  لغايت روز ٢٢/٠٦/١٤٠١

نموده و پس از تكميل اسـناد  دريافت٢٠٠١٠٩٣٧٩١٠٠٠٠٢١شماره  با WWW.SETADIRAN.IRبه آدرس 

ضمن بارگـذاري در سـامانه تـداركات  ١٦/٠٧/١٤٠١ مورخه شنبه روز ١٦پاكت پيشنهادي را حداكثر تا ساعت 

الكترونيكي دولت ( ستاد ) صرفاً پاكت الف را به صورت فيزيكي به اداره تداركات اين شركت ارسال نماينـد. 

باتوجه به شـرايط مناقصـه بـاز و قرائـت  ١٧/٠٧/١٤٠١مورخه  يكشنبهروز  صبح ٨واصله راس ساعت پيشنهادات 

خواهد شد.  بديهي است به پيشنهادهاي فاقد  بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد  فاقد امضا، 

 يب اثر داده نخواهد شد.مشروط ، مخدوش و به پيشنهاد هايي كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترت

  ماه از تاريخ واريز پيش پرداخت مي باشد. ٦زمان تحويل كاال مدت  -١
حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد  -٢

  باشد .مي
ريال است كه بايستي به   ٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -٣

 گذار تسليم گردد:دستگاه مناقصهذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف بههاي مشروحهاز صورتيكي

 رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت -٣-١

 چك تضمين شده بانكي به نفع خريدار.-٣-٢

  ١٠١٠١٣٣٦٧٨٧ا به شناسه ملي شركت مديريت توليد برق نكضمانتنامه بانكي به نفع -٣-٣

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظـاير  -٤

  آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد . %١٠توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان  -٥

  و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.ساير اطالعات  -٦

، پايگـاه ملـي   www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي  

مراجعه وبراي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) مناقصات كشور و 

آقاي مهندس عزيزي   ٠٩٠٢٣٢٧٧٨٩٩ري و كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن خانم حيد ٠١١-٣٤٦٢٢٧١٧

 تماس حاصل فرماييد .

  روابط عمومياداره 

  


