
  بسمه تعالي

  » 9/79آگهي مناقصه عمومي شماره « 

  

بـويلر واحـد    Supporting fin & Locking finتهيه و ساخت شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

را طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كار و نقشه هـاي پيوسـت    نيروگاه شهيد سليمي نكابخار 

شرايط واگذار نمايد .عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبـي  واجد  سازندهاسناد مناقصه به 

بنام شركت مديريت توليـد بـرق    0105692716008ريال به حساب سيبا شماره  300.000و فيش واريزي به مبلغ 

  نكا نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به ادارة تداركات اين شركت مراجعه نمايند. 

  ماه از تاريخ مبادله قرارداد 2انجام كار :   مانمدت ز -1

 روز . 7زمان فروش اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم بمدت  -2

 شـنبه  روز 16پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا ساعت  پـيشنـهاد دهـندگان بـايستي -3

-زاغمـرز  جـاده  25كيلومتر  -برق نكا واقع در نكا  به ادارة تداركات شركت مديريت توليد03/06/97 مورخ

 مـورخ يكشـنبه   روز صبح 9 واصله رأس ساعت دارند. پيشنهادات نكا تسليم و رسيد دريافت شهيدسليمي نيروگاه

اتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد . حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنـان در  ب 04/06/97

 باشد . دهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد ميجلسه گشايش پيشنها

ريال است كه بايستي به  490.000.000سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -4

 گذار تسليم گردد: دستگاه مناقصه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به هاي مشروحه از صورت يكي

اين شركت نـزد بانـك ملـي ايـران شـعبه       0105692716008سيبا رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب  -1-5

 نيروگاه شهيد سليمي نكا 

 .كارفرما بانكي به نفعتضمين شده چك  -2-5

 ماه اعتبار باشد. 3برابر با فرم پيوست كه مي بايست داراي  كارفرماضمانتنامه بانكي به نفع  -3-5

ه ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصـي و نظـاير   به پيشنهادهاي فاقد سپرد -5

  آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 % مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .10توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات به ميزان  -6

انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصـل  به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از  -7

 مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است. -8

 www.nekapowerplant.ir , www.tender.tavanir.org.irجهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد بـه سـايت هـاي     

خانم حيدري و كسب اطالعات فني بيشتر بـا شـماره    011-34622465با شماره تلفن مراجعه وبراي كسب موارد بازرگاني 

  تماس حاصل فرماييد .شيرزاد مهندس  آقاي09113539568تلفن 

  

  روابط عمومي


