
 تسمه تعالي

 «52/97منالصه عمومي ضماضه  آگهي» 

 

 لوله هاا   يايه هااي زياواضه ا اوطاتاوض توي طهااي       ذطيسنسثت ته ضطكت مسيطيت توليس تطق نكا زض نظط زاضز 
عثك ضطايظ شيل   همچنيه ضطايظ يني   ذصوصي كاض ويوست اسناز  تراض نيط گاه ضهيس س يمي نكا هاي احس

لمنسا  ههت ذطيس اسناز منالصه تا اضاهاه معطييناماه ك ثاي   يايص  اضياعي تاه مث ا         عال نمايس . السام منالصه

تنام ضطكت مسيطيت توليس تاطق نكاا ناعز تاناي م اي       0105692716008ضماضه  يضيال ته حساب سيثا 300.000

 ايطا  ضعثه نيط گاه ته ازاضة تساضكات ايه ضطكت مطاهعه نماينس. 

 اظ تاضيد مثازله لطاضزاز ماه 5:   تحويل كاالما  مست ظ -1

 ض ظ . 7آگهي نوتت ز م تمست  ظما  يط ش اسناز منالصه : اظ تاضيد ان طاض -2

ساه  ض ظ  16حساكثط تاا سااعت   ويطنهاز ذوز ضا تطاساس ضطايظ منالصه تنظيم    وايطناهاز زهانسگا  تاايس ي -3

 25كي اوم ط   -ض نكاا  ته ازاضة تاساضكات ضاطكت ماسيطيت تولياس تاطق نكاا  الا  ز         09/11/97موضخ  ضنثه

صاث    30/9 اص ه ضأس سااعت   زاضنس. ويطنهازات نكا تس يم   ضسيس زضيايت ضهيسس يمي نيط گاه-ظاغمطظ هازه

حضوض ويطنهاز زهنسگا   تاتوهه ته ضطايظ منالصه تاظ   لطاهت ذواهس ضس . 10/11/97موضذه  چهاضضنثهض ظ 

 تاضس . كميسيو  منالصه آظاز مي گطايص ويطنهازهاي مالي يا نماينسگا  آنا  زض ه سه

ضيال است كه تايس ي ته  416،560،000سپطزه ضطكت زض منالصه : مث   سپطزة ضطكت زض منالصه معازل  -4

 گصاض تس يم گطزز: زس گاه منالصه شيل همطاه تا اسناز منالصه زض واكت الف ته هاي مطط حه اظ صوضت يكي

ايه ضاطكت ناعز تاناي م اي اياطا  ضاعثه        0105692716008سيثا ضسيس تانكي  اضيع  هه معتوض ته حساب -1-4

 نيط گاه ضهيس س يمي نكا 

 .كاضيطما تانكي ته نف تضميه ضسه چي -2-4

 ماه اع ثاض تاضس. 3تطاتط تا يطم ويوست كه مي تايست زاضاي  كاضيطماضمان نامه تانكي ته نف  -3-4

هاي كم ط اظ ميعا  ممطض ، چي ضرصي   نظاايط   ته ويطنهازهاي يالس سپطزه ، سپطزه هاي مرس ش ، سپطزه -5

 آ  تطتية اثط زازه نرواهس ضس.

 % مث   لطاضزاز وس اظ عمس لطاضزاز .10توانايي اضاهه ضمان نامه تانكي حُسه انجام تعهسات ته ميعا   -6

 اصال  ته ويطنهازهاي يالس امضاء ، مطط ط ، مرس ش   ويطنهازاتي كه تعس اظ انمضاء مست ممطض زض يطاذوا   -7

 مي ضوز ، مغ ماً تطتية اثط زازه نرواهس ضس.

 سايط اعالعات   هعهيات مطتوط ، زض اسناز منالصه منسضج است. -8

مطاهعه  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irههت مطاهسه آگهي   ذالصه اسناز ته سايت هاي  

  كسة اعالعات يني تيط ط تا ضماضه  نيآلاي س يما 011-34622359 تطاي كسة مواضز تاظضگاني تا ضماضه ت فه 

 تماس حاصل يطماييس .ضيطظاز مهنسس  آلاي09113539568ت فه 

 ازضاه ض اتظ عمومي


