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 «81/97هٌالصِ عوَهي ضواضُ  آگْي» 

 

عبك  ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا ايطّيتط سطزاليِ  بسكتذطيس ًسبت بِ ضطكت هسيطيت تَليس بطق ًكا زض ًظط زاضز 

عاللوٌساى جْتت ذطيتس    ًوايس . السام ضطايظ شيل ٍ ّوچٌيي ضطايظ فٌي ٍ ذصَصي كاض پيَست اسٌاز هٌالصِ

ضيتتاب بتتِ  ستتا  ستتيبا ضتتواضُ  300.000ائتتِ هعطفيٌاهتتِ كتبتتي ٍ فتتيص ٍاضيتتع  بتتِ هبلتت  استتٌاز هٌالصتتِ بتتا اض

بٌام ضطكت هسيطيت تَليس بطق ًكا ًعز باًك هلي ايطاى ضعبِ ًيطٍگاُ بِ ازاضٓ تساضكات ايتي   0105692716008

 ضطكت هطاجعِ ًوايٌس. 

 اظ تاضيد هبازلِ لطاضزاز هاُ 3:   تحَيل كاالهاى هست ظ -1

 ضٍظ . 7ٌاز هٌالصِ : اظ تاضيد اًتطاض آگْي ًَبت زٍم بوست ظهاى فطٍش اس -2

ستِ  ضٍظ  16 ساكثط تتا ستاعت   پيطٌْاز ذَز ضا بطاساس ضطايظ هٌالصِ تٌظين ٍ  پتيطٌتْاز زّتٌسگاى بتايستي -3

 25كيلتَهتط   -بِ ازاضٓ تساضكات ضطكت هتسيطيت تَليتس بتطق ًكتا ٍالتن زض ًكتا         25/10/1397هَضخ  ضٌبِ

صتب  ضٍظ   9ٍاصلِ ضأس ستاعت   زاضًس. پيطٌْازات ًكا تسلين ٍ ضسيس زضيافت ضْيسسليوي ٍگاًُيط-ظاغوطظ جازُ

 ضَض پيطٌْاز زٌّتسگاى   باتَجِ بِ ضطايظ هٌالصِ باظ ٍ لطائت ذَاّس ضس . 26/10/1397هَضذِ  چْاض ضٌبِ

 باضس . گطايص پيطٌْازّا  هالي كويسيَى هٌالصِ آظاز هي يا ًوايٌسگاى آًاى زض جلسِ

ضياب است كِ بايستي بِ  550 000 000زُ ضطكت زض هٌالصِ : هبل  سپطزٓ ضطكت زض هٌالصِ هعازب سپط -4

 گصاض تسلين گطزز: زستگاُ هٌالصِ شيل ّوطاُ با اسٌاز هٌالصِ زض پاكت الف بِ ّا  هططٍ ِ اظ صَضت يكي

ايي ضطكت ًعز باًتك هلتي ايتطاى ضتعبِ      0105692716008سيبا ضسيس باًكي ٍاضيع ٍجِ هعبَض بِ  سا   -1-4

 ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا 

 .كاضفطها باًكي بِ ًفنتضويي ضسُ چك  -2-4

 هاُ اعتباض باضس. 3بطابط با فطم پيَست كِ هي بايست زاضا   كاضفطهاضواًتٌاهِ باًكي بِ ًفن  -3-4

عاى همطض ، چك ضرصي ٍ ًظتايط  بِ پيطٌْازّا  فالس سپطزُ ، سپطزُ ّا  هرسٍش ، سپطزُ ّا  كوتط اظ هي -5

 آى تطتيب اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 % هبل  لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز .10تَاًايي اضائِ ضواًتٌاهِ باًكي  ُسي اًجام تعْسات بِ هيعاى  -6

بِ پيطٌْازّا  فالس اهضاء ، هططٍط ، هرسٍش ٍ پيطٌْازاتي كِ بعس اظ اًمضاء هست همطض زض فطاذَاى ٍاصتل   -7

 غلماً تطتيب اثط زازُ ًرَاّس ضس.هي ضَز ، ه

 سايط اعالعات ٍ جعئيات هطبَط ، زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است. -8

هطاجعِ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجْت هطاّسُ آگْي ٍ ذالصِ اسٌاز بِ سايت ّا   

ت فٌي بيطتط با ضواضُ ٍ كسب اعالعا آلا  سليواًي 011-34622359ٍبطا  كسب هَاضز باظضگاًي با ضواضُ تلفي 

 تواس  اصل فطهاييس .ضيطظاز هٌْسس  آلا 09113539568تلفي 

 


