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 «32/97هٌالصِ عوَهي ضواضُ  آگْي» 

 

تْيِ ، عثد ٍ تَظيع غصاي كاضكٌااى  اًجام ذسهات هطتَط تِ ًسثت ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا زض ًظط زاضز 

ِ   ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا  الاسام  عثك ضطايظ شيل ٍ ّوچٌيي ضطايظ فٌي ٍ ذصَصي كاض پيَست اساٌاز هٌالصا

ضياا  تاِ    300.000ذطيس اسٌاز هٌالصِ تا اضائِ هعطفيٌاهِ كتثي ٍ فيص ٍاضيعي تِ هثلا   عاللوٌساى جْت  ًوايس .

تٌام ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ًعز تاًك هلي ايطاى ضعثِ ًيطٍگاُ تاِ   0105692716008ضواضُ  يحساب سيثا

 ازاضٓ تساضكات ايي ضطكت هطاجعِ ًوايٌس. 

 تِ هست يك سا  ضوسي اضزازاظ تاضيد هثازلِ لط:   تحَيل كاالهاى هست ظ -1

 ضٍظ . 7آگْي ًَتت زٍم توست  ظهاى فطٍش اسٌاز هٌالصِ : اظ تاضيد اًتطاض -2

 طٌثِيكضٍظ  16حساكثط تا ساعت پيطٌْاز ذَز ضا تطاساس ضطايظ هٌالصِ تٌظين ٍ  پايطٌاْاز زّاٌسگاى تاايستي -3

-ظاغواطظ  جازُ 25كيلَهتط  -ض ًكا تِ ازاضٓ تساضكات ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ٍالع ز  28/11/97هَضخ 

هَضذِ  ضٌثِزٍصثح ضٍظ  10ٍاصلِ ضأس ساعت  زاضًس. پيطٌْازات ًكا تسلين ٍ ضسيس زضيافت ضْيسسليوي ًيطٍگاُ

حضَض پيطٌْاز زٌّسگاى يا ًوايٌسگاى آًااى زض   تاتَجِ تِ ضطايظ هٌالصِ تاظ ٍ لطائت ذَاّس ضس . 29/11/97

 تاضس . سيَى هٌالصِ آظاز هيگطايص پيطٌْازّاي هالي كوي جلسِ

ضيا  است كِ تايستي تِ  2،132،117،756سپطزُ ضطكت زض هٌالصِ : هثل  سپطزٓ ضطكت زض هٌالصِ هعاز   -4

 گصاض تسلين گطزز: زستگاُ هٌالصِ شيل ّوطاُ تا اسٌاز هٌالصِ زض پاكت الف تِ ّاي هططٍحِ اظ صَضت يكي

ايي ضاطكت ًاعز تاًاك هلاي اياطاى ضاعثِ        0105692716008سيثا ضسيس تاًكي ٍاضيع ٍجِ هعتَض تِ حساب -1-4

 ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا 

 .كاضفطها تاًكي تِ ًفعتضويي ضسُ چك -2-4

 هاُ اعتثاض تاضس. 3تطاتط تا فطم پيَست كِ هي تايست زاضاي  كاضفطهاضواًتٌاهِ تاًكي تِ ًفع -3-4

ّاي كوتط اظ هيعاى همطض ، چك ضرصي ٍ ًظاايط   تِ پيطٌْازّاي فالس سپطزُ ، سپطزُ ّاي هرسٍش ، سپطزُ -5

 آى تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 % هثل  لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز .10تَاًايي اضائِ ضواًتٌاهِ تاًكي حُسي اًجام تعْسات تِ هيعاى  -6

ٍاصال  تِ پيطٌْازّاي فالس اهضاء ، هططٍط ، هرسٍش ٍ پيطٌْازاتي كِ تعس اظ اًمضاء هست همطض زض فطاذَاى  -7

 هي ضَز ، هغلماً تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 سايط اعالعات ٍ جعئيات هطتَط ، زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است. -8

هطاجعِ  www.npgm.ir , www.tender.tavanir.org.irجْت هطاّسُ آگْي ٍ ذالصِ اسٌاز تِ سايت ّاي  

ٍ كسة اعالعات فٌي تيطتط تا ضواضُ  ًيآلاي سليوا 011-34622359ٍتطاي كسة هَاضز تاظضگاًي تا ضواضُ تلفي 

 تواس حاصل فطهاييس . حسيي كطيوي آلاي 09112524108تلفي 

 

 ازضاُ ضٍاتظ عوَهي


