
  بسمه تعالي
  »١٩/١٤٠١عمومي شماره مزايده آگهي« 

  
را از طريـق مزايـده  دستگاه خودرو مازاد بـر نيـاز خـود را ٦شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد  -١

 پنجشنبهز لغايت رو٠٢/١١/١٤٠١مورخ يكشنبهاز  را  مزايدهاسناد  ميتوانند متقاضيان  عمومي به فروش برساند.

( سـتاد ) بـه  با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولتت دريافت اسناد مزايده جه ١٣/١١/١٤٠١مورخ 

تكميـل بازديـد و نمـوده و پـس از اقدام ١٠٠١٠٩٣٧٩١٠٠٠٠٠٤با شماره  WWW.SETADIRAN.IRآدرس 

هر سه پاكت  ضمن بارگذاري  ٣٠/١١/١٤٠١ مورخيكشنبه روز ١٦ ساعت اسناد پاكت پيشنهادي را حداكثر تا 

اداره تـداركات ايـن ( ستاد ) فقط پاكت الف را به صورت فيزيكي به  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 باتوجه به شرايط ٠١/١٢/١٤٠١مورخ  دوشنبهروز صبح ٨پيشنهادات واصله راس ساعت يند .شركت ارسال نما

بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي  به پيشنهادهاي فاقد هي است بديباز و قرائت خواهد شد.  مزايده

دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به پيشنهاد هايي كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتيـب 

  مندرج مي باشد. مزايدهاثر داده نخواهد شد.ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد 

از ريال است كه بايستي به يكي ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ مزايده: مبلغ سپردة شركت در  مزايدهسپرده شركت در -٢
 گذار تسليم گردد: مزايدهدستگاه در پاكت الف به مزايدهذيل همراه با اسناد هاي مشروحهصورت

اين شـركت نـزد بانـك ملـي ايـران شـعبه  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨سيبا رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب -٢-١

 روگاه شهيد سليمي نكا ني

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

 ماه اعتبار باشد. ٣مي بايست داراي 

 مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد . %١٠توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان -٣

پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصـل  به-٤

 مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 مندرج است. مزايدهساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد -٥

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

آقـاي اصـغري                    ٠٩١١٢٤٧٣٤٩٤هـاي بـا شـماره تلفـن اطالعـات بيشـترمراجعـه وبـراي كسـب مناقصات كشور 

  تماس حاصل فرماييد . آقاي اسدپور ٠٩١١١٥٢٦٢٠٤ و

  

  اداره روابط عمومي


