
 تسوِ تعالي

 «91/97هٌالصِ عوَهي ضواضُ  آگْي» 

 

  Spherical Roller Thrust Bearingعبسز   2 ذطيبس ًسبثت تبِ   ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا زض ًظط زاضز 

عثك ضطايظ شيل ٍ ّوچٌيي ضطايظ فٌبي ٍ ذصَيبي كباض سيَسبت اسبٌاز       ٍاحس تراض ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا

جْت ذطيس اسٌاز هٌالصِ تا اضائبِ هعطفيٌاهبِ كيثبي ٍ فبيص ٍاضيبعم تبِ هثلب         عاللوٌساى  ًوايس . السام هٌالصِ

تٌام ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ًعز تاًك هلي ايبطاى   0105692716008ضيال تِ حساب سيثا ضواضُ  300.000

 ضعثِ ًيطٍگاُ تِ ازاضٓ تساضكات ايي ضطكت هطاجعِ ًوايٌس. 

 هثازلِ لطاضزازاظ تاضيد  هاُ 4:   تحَيل كاالهاى هست ظ -1

 ضٍظ . 7آگْي ًَتت زٍم توست  ظهاى فطٍش اسٌاز هٌالصِ : اظ تاضيد اًيطاض -2

سبِ  ضٍظ  16حساكثط تبا سباعت   سيطٌْاز ذَز ضا تطاساس ضطايظ هٌالصِ تٌظين ٍ  سبيطٌبْاز زّبٌسگاى تبايسيي -3

 25كيلبَهيط   -تِ ازاضٓ تساضكات ضطكت هبسيطيت تَليبس تبطق ًكبا ٍالبن زض ًكبا         25/10/1397هَضخ  ضٌثِ

يثح ضٍظ  10ٍايلِ ضأس ساعت  زاضًس. سيطٌْازات ًكا تسلين ٍ ضسيس زضيافت ضْيسسليوي ًيطٍگاُ-ظاغوطظ جازُ

حضَض سيطٌْاز زٌّسگاى يا  تاتَجِ تِ ضطايظ هٌالصِ تاظ ٍ لطائت ذَاّس ضس . 26/10/1397هَضذِ  چْاضضٌثِ

 تاضس . ى هٌالصِ آظاز هيگطايص سيطٌْازّام هالي كويسيَ ًوايٌسگاى آًاى زض جلسِ

ضيال است كِ تايسيي تِ  460 000 000سپطزُ ضطكت زض هٌالصِ : هثل  سپطزٓ ضطكت زض هٌالصِ هعازل  -4

 گصاض تسلين گطزز: زسيگاُ هٌالصِ شيل ّوطاُ تا اسٌاز هٌالصِ زض ساكت الف تِ ّام هططٍحِ اظ يَضت يكي

ايي ضبطكت ًبعز تاًبك هلبي ايبطاى ضبعثِ        0105692716008سيثا ضسيس تاًكي ٍاضيع ٍجِ هعتَض تِ حساب -1-4

 ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا 

 .كاضفطها تاًكي تِ ًفنتضويي ضسُ چك -2-4

 هاُ اعيثاض تاضس. 3تطاتط تا فطم سيَست كِ هي تايست زاضام  كاضفطهاضواًيٌاهِ تاًكي تِ ًفن -3-4

ّام كويط اظ هيعاى همطض ، چك ضرصي ٍ ًظبايط   تِ سيطٌْازّام فالس سپطزُ ، سپطزُ ّام هرسٍش ، سپطزُ -5

 آى تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 % هثل  لطاضزاز سس اظ عمس لطاضزاز .10تَاًايي اضائِ ضواًيٌاهِ تاًكي حُسي اًجام تعْسات تِ هيعاى  -6

ٍايبل  تِ سيطٌْازّام فالس اهضاء ، هططٍط ، هرسٍش ٍ سيطٌْازاتي كِ تعس اظ اًمضاء هست همطض زض فطاذَاى  -7

 هي ضَز ، هغلماً تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

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

هطاجعِ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجْت هطاّسُ آگْي ٍ ذاليِ اسٌاز تِ سايت ّام  

ٍ كسة اعالعات فٌي تيطيط تا ضواضُ  ًيآلام سليوا 011-34622359ٍتطام كسة هَاضز تاظضگاًي تا ضواضُ تلفي 

 تواس حايل فطهاييس .ضيطظاز هٌْسس  آلام09113539568تلفي 

 


