
 بسمٍ تعالي

 «32/79مىالصٍ عمًمي ضماضٌ  آگُي» 

 

ياحس براض ويطيگااٌ   ( SH4) 4لًلٍ َاي سًپط َيت  ذطيسوسبت بٍ ضطكت مسيطيت تًليس بطق وكا زض وظط زاضز 

ٍ  ضُيس سليمي وكا  وماياس    الاسا   عبك ضطايظ شيل ي َمچىيه ضطايظ فىي ي ذصًصي كاض پيًست اسىاز مىالصا

ضيال بٍ حساا    333 233وامٍ كتبي ي فيص ياضيعي بٍ مبلغ  از مىالصٍ با اضائٍ معطفيعاللمىسان جُت ذطيس اسى

بىا  ضطكت مسيطيت تًليس بطق وكا وعز باوك ملي ايطان ضعبٍ ويطيگااٌ باٍ ازاضِ    3636573965330ضماضٌ  يسيبا

 تساضكات ايه ضطكت مطاجعٍ ومايىس  

 ضزازاظ تاضيد مبازلٍ لطا ماٌ 5:   تحًيل كاالمان مست ظ -6

 ضيظ   9آگُي وًبت زي  بمست  ظمان فطيش اسىاز مىالصٍ : اظ تاضيد اوتطاض -3

ساٍ  ضيظ  65حساكثط تاا سااعت   پيطىُاز ذًز ضا بطاساس ضطايظ مىالصٍ تىظيم ي  پايطىاُاز زَاىسگان باايستي -2

 36كيلاًمتط   -بٍ ازاضِ تساضكات ضطكت ماسيطيت تًلياس باطق وكاا يالان زض وكاا         37/66/6279مًضخ  ضىبٍ

صاب    23/63ياصلٍ ضأس ساعت  زاضوس  پيطىُازات وكا تسليم ي ضسيس زضيافت ضُيسسليمي ويطيگاٌ-ظاغمطظ جازٌ

حضاًض پيطاىُاز    باتًجٍ بٍ ضطايظ مىالصاٍ بااظ ي لطائات ذًاَاس ضاس        63/66/6279مًضذٍ  چُاض ضىبٍضيظ 

 باضس   صٍ آظاز ميگطايص پيطىُازَاي مالي كميسيًن مىال زَىسگان يا ومايىسگان آوان زض جلسٍ

ضيال است كٍ بايستي بٍ  4997999439333سپطزٌ ضطكت زض مىالصٍ : مبلغ سپطزِ ضطكت زض مىالصٍ معازل  -4

 گصاض تسليم گطزز: زستگاٌ مىالصٍ شيل َمطاٌ با اسىاز مىالصٍ زض پاكت الف بٍ َاي مططيحٍ اظ صًضت يكي

ايه ضاطكت واعز باواك ملاي اياطان ضاعبٍ        3636573965330سيبا ضسيس باوكي ياضيع يجٍ معبًض بٍ حسا  -6-4

 ويطيگاٌ ضُيس سليمي وكا 

  كاضفطما باوكي بٍ وفنتضميه ضسٌ چك -3-4

 ماٌ اعتباض باضس  2بطابط با فط  پيًست كٍ مي بايست زاضاي  كاضفطماضماوتىامٍ باوكي بٍ وفن -2-4

ميعان ممطض 9 چك ضرصي ي وظاايط   بٍ پيطىُازَاي فالس سپطزٌ 9 سپطزٌ َاي مرسيش 9 سپطزٌ َاي كمتط اظ -6

 آن تطتيب اثط زازٌ ورًاَس ضس 

 % مبلغ لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز  63تًاوايي اضائٍ ضماوتىامٍ باوكي حُسه اوجا  تعُسات بٍ ميعان  -5

بٍ پيطىُازَاي فالس امضاء 9 مططيط 9 مرسيش ي پيطىُازاتي كٍ بعس اظ اومضاء مست ممطض زض فطاذًان ياصال   -9

 9 مغلماً تطتيب اثط زازٌ ورًاَس ضس مي ضًز 

 سايط اعالعات ي جعئيات مطبًط 9 زض اسىاز مىالصٍ مىسضج است  -0

مطاجعٍ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجُت مطاَسٌ آگُي ي ذالصٍ اسىاز بٍ سايت َاي  

عات فىي بيطتط با ضماضٌ ي كسب اعال آلاي سليماوي 366-24533267يبطاي كسب مًاضز باظضگاوي با ضماضٌ تلفه 

 تماس حاصل فطماييس  ضيطظاز مُىسس  آلاي37662627650تلفه 

 


