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 تاًسلتعَيض كاهل ٍ RH1aّاي  تاًسلزضصس  50تعَيض ًسثت تِ ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا زض ًظط زاضز 

عثك ضطايظ شيل ٍ ّوچٌيي ضطايظ فٌي ٍ ذصَصي كاض  تراض ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا يك ٍاحس  RH1b ّاي 

ًاهِ كتثي ٍ فيص ٍاضيعي  عاللوٌساى جْت ذطيس اسٌاز هٌالصِ تا اضائِ هعطفي وايس .ً السام پيَست اسٌاز هٌالصِ

تٌام ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ًزعز تاًزك    0105692716008ضواضُ  يضيال تِ حساب سيثا 300.000تِ هثلغ 

 هلي ايطاى ضعثِ ًيطٍگاُ تِ ازاضٓ تساضكات ايي ضطكت هطاجعِ ًوايٌس. 

ضٍظ اظ تاضيد تحَيل تَيلط تِ پيواًكاض هي تاضس لزيكي هزست كلزي لزطاضزاز اظ      50:   تحَيل كاالهاى هست ظ -1

 ضٍظ هي تاضس.  108تاضيد هثازلِ لطاضزاز تِ هست 

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

ِ ضٍظ  16حساكثط تا ساعت ن ٍ پيطٌْاز ذَز ضا تطاساس ضطايظ هٌالصِ تٌظي پزيطٌزْاز زّزٌسگاى تزايستي -3  ضزٌث

-ظاغوطظ جازُ 25كيلَهتط  -تِ ازاضٓ تساضكات ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ٍالع زض ًكا 11/12/1397هَضخ 

ِ  صزث  ضٍظ   9ٍاصزلِ ضسس سزاعت    زاضًس. پيطٌْازات ًكا تسلين ٍ ضسيس زضيافت ضْيسسليوي ًيطٍگاُ  يزك ضزٌث

حضَض پيطٌْاز زٌّسگاى يا ًوايٌسگاى  تاظ ٍ لطائت ذَاّس ضس . تاتَجِ تِ ضطايظ هٌالص12/12/1397ِهَضذِ 

 تاضس . گطايص پيطٌْازّاي هالي كويسيَى هٌالصِ آظاز هي آًاى زض جلسِ

ضيال است كِ تايستي تِ  330 000 000سپطزُ ضطكت زض هٌالصِ : هثلغ سپطزٓ ضطكت زض هٌالصِ هعازل  -4

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

ايي ضزطكت ًزعز تاًزك هلزي ايزطاى ضزعثِ        0105692716008سيثا ضسيس تاًكي ٍاضيع ٍجِ هعتَض تِ حساب -1-4

 ًيطٍگاُ ضْيس سليوي ًكا 

 .كاضفطها ِ ًفعتاًكي تتضويي ضسُ چك -2-4

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

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

 آى تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

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

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

 هي ضَز ، هغلماً تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

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

ٍ  www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجْززت هطززاّسُ آگْززي ٍ ذالصززِ اسززٌاز تززِ سززايت ّززاي     

http://iets.mporg.ir  آلزاي سزليواًي   011-35934622هطاجعِ ٍتطاي كسة هَاضز تاظضگاًي تا ضواضُ تلفي  ٍ

 تواس حاصل فطهاييس .ضيطظاز هٌْسس  آلاي09113539568كسة اعالعات فٌي تيطتط تا ضواضُ تلفي 

 

http://iets.mporg.ir/
http://iets.mporg.ir/

