
 تسمٍ تعالي

 «42/97مىالصٍ عمًمي ضماضٌ  آگُي» 

 

تراض  َايياحس 4ي3َيتطَاي فطاض ضعيف لًلٍ َاي  ذطيسوسثت تٍ ضطكت مسيطيت تًليس تطق وكا زض وظط زاضز 

ٍ   ويطيگاٌ ضُيس سليمي وكا  النسا   عثك ضطايظ شيل ي َمچىيه ضطايظ فىي ي ذصًصي كاض پيًست اسنىاز مىالصن

ضيال تنٍ   300.000وامٍ كتثي ي فيص ياضيعي تٍ مثلغ  طيس اسىاز مىالصٍ تا اضائٍ معطفيعاللمىسان جُت ذ ومايس .

تىا  ضطكت مسيطيت تًليس تطق وكا وعز تاوك ملي ايطان ضعثٍ ويطيگاٌ تنٍ   0105692716008ضماضٌ  يحساب سيثا

 ازاضِ تساضكات ايه ضطكت مطاجعٍ ومايىس. 

 زلٍ لطاضزازاظ تاضيد مثا ماٌ 6:   تحًيل كاالمان مست ظ -1

 ضيظ . 7آگُي وًتت زي  تمست  ظمان فطيش اسىاز مىالصٍ : اظ تاضيد اوتطاض -2

سنٍ  ضيظ  16حساكثط تنا سناعت   پيطىُاز ذًز ضا تطاساس ضطايظ مىالصٍ تىظيم ي  پنيطىنُاز زَنىسگان تنايستي -3

ً  -تٍ ازاضِ تساضكات ضنطكت منسيطيت تًلينس تنطق وكنا يالنك زض وكنا        09/11/1397مًضخ  ضىثٍ  25متط كيلن

صنث    30/11ياصلٍ ضأس ساعت  زاضوس. پيطىُازات وكا تسليم ي ضسيس زضيافت ضُيسسليمي ويطيگاٌ-ظاغمطظ جازٌ

حضنًض پيطنىُاز    تاتًجٍ تٍ ضطايظ مىالصنٍ تناظ ي لطائنت ذًاَنس ضنس .      10/11/1397مًضذٍ  چُاض ضىثٍضيظ 

 تاضس . مىالصٍ آظاز مي گطايص پيطىُازَاي مالي كميسيًن زَىسگان يا ومايىسگان آوان زض جلسٍ

ضيال است كٍ تايستي تٍ  791،356،000سپطزٌ ضطكت زض مىالصٍ : مثلغ سپطزِ ضطكت زض مىالصٍ معازل  -4

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

ايه ضطكت وعز تاوك ملني اينطان ضنعثٍ     0105692716008 يسيثاضسيس تاوكي ياضيع يجٍ معتًض تٍ حساب -1-4

 ويطيگاٌ ضُيس سليمي وكا 

 .كاضفطما تاوكي تٍ وفكتضميه ضسٌ چك -2-4

 ماٌ اعتثاض تاضس. 3تطاتط تا فط  پيًست كٍ مي تايست زاضاي  كاضفطماضماوتىامٍ تاوكي تٍ وفك -3-4

اظ ميعان ممطض ، چك ضرصي ي وظنايط   تٍ پيطىُازَاي فالس سپطزٌ ، سپطزٌ َاي مرسيش ، سپطزٌ َاي كمتط -5

 آن تطتية اثط زازٌ ورًاَس ضس.

 % مثلغ لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز .10تًاوايي اضائٍ ضماوتىامٍ تاوكي حُسه اوجا  تعُسات تٍ ميعان  -6

تٍ پيطىُازَاي فالس امضاء ، مططيط ، مرسيش ي پيطىُازاتي كٍ تعس اظ اومضاء مست ممطض زض فطاذًان ياصنل   -7

 ًز ، مغلماً تطتية اثط زازٌ ورًاَس ضس.مي ض

 سايط اعالعات ي جعئيات مطتًط ، زض اسىاز مىالصٍ مىسضج است. -8

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

اعالعات فىي تيطتط تا ضماضٌ ي كسة  آلاي سليماوي 011-34622359يتطاي كسة مًاضز تاظضگاوي تا ضماضٌ تلفه 

 تماس حاصل فطماييس .ضيطظاز مُىسس  آلاي09113539568تلفه 

 


