
  بسمه تعالي
  »١٦/١٤٠١-٢  مناقصه عمومي شماره تجديد آگهي« 

  
  GIII)  ١٦٠٢چنجـر تايـپ ( پدسـتگاه تـ ٤قطعات خريد نسبت به شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنـي و خصوصـي نيروگاه شهيد سليمي نكا واحد بخار ترانسفورماتور اصلي  
           ١١/١٠/١٤٠١مـورخيكشـنبه از روز اسـناد مناقصـه را  ميتواننـد عالقمنـدان  نمايـد . اقدام ناقصهپيوست اسناد م

با مراجعه به سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت ( سـتاد ) بـه آدرس  ٢٢/١٠/١٤٠١مورخ پنج شنبه لغايت روز 
WWW.SETADIRAN.IR دريافت نموده و پس از تكميل اسناد پاكت پيشنهادي  ٢٠٠١٠٩٣٧٩١٠٠٠٠٣٧ با شماره

       ضمن بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت ٠٤/١١/١٤٠١مورخ  سه شنبهروز ١٦را حداكثر تا ساعت 
واصـله پيشـنهادات ينـد .اداره تداركات اين شركت ارسـال نما( ستاد ) فقط پاكت الف را به صورت فيزيكي به 

      باتوجـه بـه شـرايط مناقصـه بـاز و قرائـت خواهـد شـد.  ٠٥/١١/١٤٠١مـورخ  چهارشنبهروز صبح ٨راس ساعت 
بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد  فاقـد امضـا، مشـروط ،  به پيشنهادهاي فاقد بديهي است 

ا ترتيب اثر داده نخواهد شد.ساير اطالعات و مخدوش و به پيشنهاد هايي كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلق
  جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

  مي باشد.  مبادله قرارداداز تاريخ   چهار ماه:  تحويل كاالمدت زمان  -١ 
 باشد گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد ميحضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه -٢

از ريال است كـه بايسـتي بـه يكـي ٧١٤,٩٤٦,٠٠٠سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه -٣
 گذار تسليم گردد:دستگاه مناقصهذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف بههاي مشروحهصورت

ملـي ايـران شـعبه  اين شـركت نـزد بانـك ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨سيبا رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب -٣-١

 نيروگاه شهيد سليمي نكا 

برابر با فرم پيوست كه   ١٠١٠١٣٣٦٧٨٧شركت مديريت توليد برق نكا با شناسه ملي ضمانتنامه بانكي به نفع -٣-٢

 ماه اعتبار باشد. ٣مي بايست داراي 

 عقد قرارداد . مبلغ قرارداد پس از %١٠توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان -٤

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصـل -٥

 مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

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

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

سب و جهت ك آقاي اسدپور ٠٩١١١٥٢٦٢٠٤مراجعه وبراي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن مناقصات كشور 

  تماس حاصل فرماييد . رحيمي مقدممهندس  قايآ  ٠٩١١١٥٧٧٠٣٤ اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن

  اداره روابط عمومي


