
 تسمٍ تعالي

 «30/97مىالصٍ عمًمي ضماسٌ  آگُي» 

 

 ي سيكل تشكيثي تخاس َايياحذمًسد وياص  سًد مايع خشيذوسثت تٍ ضشكت مذيشيت تًليذ تشق وكا دس وظش داسد 

ٍ   ويشيگاٌ ضُيذ سليمي وكا  النذا   عثك ضشايظ ريل ي َمچىيه ضشايظ فىي ي خصًصي كاس پيًست اسنىاد مىالصن

سينا  تنٍ    300.000خشيذ اسىاد مىالصٍ تا اسائٍ معشفيىامٍ كتثي ي فيص ياسيضي تٍ مثلن    عاللمىذان جُت ومايذ .

تىا  ضشكت مذيشيت تًليذ تشق وكا وضد تاوك ملي ايشان ضنعثٍ ويشيگناٌ تنٍ     0105692716008حساب سيثا ضماسٌ 

 اداسِ تذاسكات ايه ضشكت مشاجعٍ ومايىذ. 

 دلٍ لشاسداداص تاسيخ مثا يكسا :   تحًيل كاالمان مذت ص -1

 سيص . 7آگُي وًتت دي  تمذت  صمان فشيش اسىاد مىالصٍ : اص تاسيخ اوتطاس -2

 طىثٍيكسيص  16حذاكثش تا ساعت پيطىُاد خًد سا تشاساس ضشايظ مىالصٍ تىظيم ي  پنيطىنُاد دَنىذگان تنايستي -3

 25متش كيلننً -تننٍ اداسِ تننذاسكات ضننشكت مننذيشيت تًليننذ تننشق وكننا يالننع دس وكننا   28/11/1397مننًس  

سيص  ظُش 12ياصلٍ سأس ساعت  داسوذ. پيطىُادات وكا تسليم ي سسيذ دسيافت  سليمي ضُيذ  ويشيگاٌ-صاغمشص جادٌ

حضًس پيطىُاد دَىنذگان ينا    تاتًجٍ تٍ ضشايظ مىالصٍ تاص ي لشائت خًاَذ ضذ . 29/11/1397مًسخٍ  ضىثٍدي

 تاضذ . الصٍ آصاد ميگطايص پيطىُادَاي مالي كميسيًن مى ومايىذگان آوان دس جلسٍ

سيا  است كٍ تايستي تٍ  970 000 000سپشدٌ ضشكت دس مىالصٍ : مثل  سپشدِ ضشكت دس مىالصٍ معاد   -4

 گزاس تسليم گشدد: دستگاٌ مىالصٍ ريل َمشاٌ تا اسىاد مىالصٍ دس پاكت الف تٍ َاي مطشيحٍ اص صًست يكي

ايه ضنشكت ونضد تاونك ملني اينشان ضنعثٍ        0105692716008سيثا سسيذ تاوكي ياسيض يجٍ مضتًس تٍ حساب -1-4

 ويشيگاٌ ضُيذ سليمي وكا 

 .كاسفشما تاوكي تٍ وفعتضميه ضذٌ چك -2-4

 ماٌ اعتثاس تاضذ. 3تشاتش تا فش  پيًست كٍ مي تايست داساي  كاسفشماضماوتىامٍ تاوكي تٍ وفع -3-4

ميضان ممشس ، چك ضخصي ي وظنايش   تٍ پيطىُادَاي فالذ سپشدٌ ، سپشدٌ َاي مخذيش ، سپشدٌ َاي كمتش اص -5

 آن تشتية اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

 % مثل  لشاسداد پس اص عمذ لشاسداد .10تًاوايي اسائٍ ضماوتىامٍ تاوكي حُسه اوجا  تعُذات تٍ ميضان  -6

تٍ پيطىُادَاي فالذ امضاء ، مطشيط ، مخذيش ي پيطىُاداتي كٍ تعذ اص اومضاء مذت ممشس دس فشاخًان ياصنل   -7

 ، مغلماً تشتية اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.مي ضًد 

 سايش اعالعات ي جضئيات مشتًط ، دس اسىاد مىالصٍ مىذسج است. -8

مشاجعٍ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجُت مطاَذٌ آگُي ي خالصٍ اسىاد تٍ سايت َاي  

العات فىي تيطتش تا ضماسٌ ي كسة اع آلاي سليماوي 011-34622359  يتشاي كسة مًاسد تاصسگاوي تا ضماسٌ تلفه

 تماس حاصل فشماييذ . لشٌ محمًدليمُىذس  آلاي 09111536335تلفه 
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