
 تسوِ تعالي

 «92/97هٌالصِ عوَهي ضواسُ  آگْي» 

 

ٍ  تخااس  ّايٍاحاذ % هَسد ًيااص  98اسيذ سَلفَسيك  خشيذًسثت تِ ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا دس ًظش داسد 

عثك ضشايظ ريل ٍ ّوچٌيي ضشايظ فٌي ٍ خصَصي كاس پيَسات اساٌاد    ًيشٍگاُ ضْيذ سليوي ًكا سيكل تشكيثي

وٌذاى جْت خشيذ اسٌاد هٌالصِ تا اسائاِ هعشفيٌاهاِ كيثاي ٍ فايص ٍاسياضي تاِ هثلا         عالل ًوايذ . الذام هٌالصِ

تٌام ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا ًضد تاًك هلي اياشاى   0105692716008سيال تِ حساب سيثا ضواسُ  300.000

 ضعثِ ًيشٍگاُ تِ اداسٓ تذاسكات ايي ضشكت هشاجعِ ًوايٌذ. 

 تاسيخ هثادلِ لشاسداداص  يكسال:   تحَيل كاالهاى هذت ص -1

 سٍص . 7آگْي ًَتت دٍم توذت  صهاى فشٍش اسٌاد هٌالصِ : اص تاسيخ اًيطاس -2

 طٌثِيكسٍص  16حذاكثش تا ساعت پيطٌْاد خَد سا تشاساس ضشايظ هٌالصِ تٌظين ٍ  پايطٌاْاد دّاٌذگاى تاايسيي -3

 25كيلااَهيش  -كااا تااِ اداسٓ تااذاسكات ضااشكت هااذيشيت تَليااذ تااشق ًكااا ٍالاا  دس ً  28/11/1397هااَس  

صثح سٍص  11ٍاصلِ سأس ساعت  داسًذ. پيطٌْادات ًكا تسلين ٍ سسيذ دسيافت ضْيذسليوي ًيشٍگاُ-صاغوشص جادُ

حضَس پيطٌْاد دٌّاذگاى ياا    تاتَجِ تِ ضشايظ هٌالصِ تاص ٍ لشائت خَاّذ ضذ . 29/11/1397ضٌثِ هَسخِ دٍ

 تاضذ . يَى هٌالصِ آصاد هيگطايص پيطٌْادّاي هالي كويس ًوايٌذگاى آًاى دس جلسِ

سيال است كِ تايسيي تِ  763 000 000سپشدُ ضشكت دس هٌالصِ : هثل  سپشدٓ ضشكت دس هٌالصِ هعادل  -4

 گزاس تسلين گشدد: دسيگاُ هٌالصِ ريل ّوشاُ تا اسٌاد هٌالصِ دس پاكت الف تِ ّاي هطشٍحِ اص صَست يكي

ايي ضاشكت ًاضد تاًاك هلاي اياشاى ضاعثِ        0105692716008سيثا سسيذ تاًكي ٍاسيض ٍجِ هضتَس تِ حساب -1-4

 ًيشٍگاُ ضْيذ سليوي ًكا 

 .كاسفشها تاًكي تِ ًف تضويي ضذُ چك -2-4

 هاُ اعيثاس تاضذ. 3تشاتش تا فشم پيَست كِ هي تايست داساي  كاسفشهاضواًيٌاهِ تاًكي تِ ًف  -3-4

ّاي كويش اص هيضاى همشس ، چك ضخصي ٍ ًظاايش   تِ پيطٌْادّاي فالذ سپشدُ ، سپشدُ ّاي هخذٍش ، سپشدُ -5

 آى تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

 % هثل  لشاسداد پس اص عمذ لشاسداد .10تَاًايي اسائِ ضواًيٌاهِ تاًكي حُسي اًجام تعْذات تِ هيضاى  -6

ٍاصال  تِ پيطٌْادّاي فالذ اهضاء ، هطشٍط ، هخذٍش ٍ پيطٌْاداتي كِ تعذ اص اًمضاء هذت همشس دس فشاخَاى  -7

 هي ضَد ، هغلماً تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

 سايش اعالعات ٍ جضئيات هشتَط ، دس اسٌاد هٌالصِ هٌذسج است. -8

هشاجعِ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجْت هطاّذُ آگْي ٍ خالصِ اسٌاد تِ سايت ّاي  

ٍ كسة اعالعات فٌي تيطيش تا ضواسُ  اًيآلاي سليو 011-34622359  ٍتشاي كسة هَاسد تاصسگاًي تا ضواسُ تلفي

 تواس حاصل فشهاييذ . لشُ هحوَدليهٌْذس  آلاي 09111536335تلفي 

 

 سٍاتظ عوَهي


