
 تسىّ تعالي

 «71/97وٍالصّ عىُوي ضىاضِ  آگٓي» 

 

تً ٌىك زاٌّ تٍسي ضسِ َاحس تراض َ  10000 ومساض ذطيسٌسثت تّ ضطكت وسيطيت تُليس تطق ٌكا زض ٌظط زاضز 

عثهك ضهطايظ شيهل َ     ٌيطَگاِ ضهٓيس سهميىي ٌكها    تً ٌىك زاٌّ تٍسي ضسِ وصطفي سيكل تطكيثي 2500ومساض 

عاللىٍساي جٓت ذطيس اسٍاز وٍالصّ تها   ٌىايس . السان اض پيُست اسٍاز وٍالصّْىچٍيً ضطايظ فٍي َ ذصُصي ك

تٍان ضهطكت   0105692716008ضيال تّ حساب سيثا ضىاضِ  300.000اضائّ وعطفيٍاوّ كتثي َ فيص َاضيعي تّ وثمغ 

 ىايٍس. وسيطيت تُليس تطق ٌكا ٌعز تاٌك ومي ايطاي ضعثّ ٌيطَگاِ تّ ازاضٔ تساضكات ايً ضطكت وطاجعّ ٌ

 تىست يكسال ضىسي 30/10/98لغايت  01/11/97اظ تاضيد :   لطاضزازواي وست ظ -1

 ضَظ . 7ظواي فطَش اسٍاز وٍالصّ : اظ تاضيد اٌتطاض آگٓي ٌُتت زَن تىست  -2

سهّ  ضَظ  16حساكثط تها سهاعت   پيطٍٓاز ذُز ضا تطاساس ضطايظ وٍالصّ تٍظيه َ  پهيطٍهٓاز زْهٍسگاي تهايستي -3

 25كيمهُوتط   -تّ ازاضٔ تساضكات ضطكت وهسيطيت تُليهس تهطق ٌكها َالهن زض ٌكها         25/10/1397وُضخ  ضٍثّ

صثح ضَظ  11َاصمّ ضأس ساعت  زاضٌس. پيطٍٓازات ٌكا تسميه َ ضسيس زضيافت ضٓيسسميىي ٌيطَگاِ-ظاغىطظ جازِ

زٍْسگاي يا حضُض پيطٍٓاز  تاتُجّ تّ ضطايظ وٍالصّ تاظ َ لطائت ذُاْس ضس . 26/10/1397وُضذّ  چٓاضضٍثّ

 تاضس . گطايص پيطٍٓازْاي والي كىيسيُي وٍالصّ آظاز وي ٌىايٍسگاي آٌاي زض جمسّ

ضيال است كّ تايستي تّ  331 250 000سپطزِ ضطكت زض وٍالصّ : وثمغ سپطزٔ ضطكت زض وٍالصّ وعازل  -4

 گصاض تسميه گطزز: زستگاِ وٍالصّ شيل ْىطاِ تا اسٍاز وٍالصّ زض پاكت الف تّ ْاي وططَحّ اظ صُضت يكي

ايً ضطكت ٌهعز تاٌهك ومهي ايهطاي ضهعثّ       0105692716008سيثا ضسيس تاٌكي َاضيع َجّ وعتُض تّ حساب  -1-4

 ٌيطَگاِ ضٓيس سميىي ٌكا 

 .كاضفطوا تّ ٌفن تاٌكيتضىيً ضسِ چك  -2-4

 واِ اعتثاض تاضس. 3تطاتط تا فطن پيُست كّ وي تايست زاضاي  كاضفطواضىاٌتٍاوّ تاٌكي تّ ٌفن  -3-4

تّ پيطٍٓازْاي فالس سپطزِ ، سپطزِ ْاي ورسَش ، سپطزِ ْاي كىتط اظ ويعاي ومطض ، چك ضرصي َ ٌظهايط   -5

 آي تطتية اثط زازِ ٌرُاْس ضس.

 % وثمغ لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز .10ٌكي حُسً اٌجان تعٓسات تّ ويعاي تُاٌايي اضائّ ضىاٌتٍاوّ تا -6

تّ پيطٍٓازْاي فالس اوضاء ، وططَط ، ورسَش َ پيطٍٓازاتي كّ تعس اظ اٌمضاء وست ومطض زض فطاذُاي َاصهل   -7

 وي ضُز ، وغمماً تطتية اثط زازِ ٌرُاْس ضس.

 ج است.سايط اعالعات َ جعئيات وطتُط ، زض اسٍاز وٍالصّ وٍسض -8

وطاجعّ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irذالصّ اسٍاز تّ سايت ْاي جٓت وطاْسِ آگٓي َ 

َ كسة اعالعات فٍي تيطتط تا ضىاضِ  آلاي سميىاٌي 011-34622359َتطاي كسة وُاضز تاظضگاٌي تا ضىاضِ تمفً 

 تىاس حاصل فطواييس . وحىُزليوٍٓسس آلاي  011-34622351تمفً 


