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 لًلٍ َاا ي يايه َااي زياًاضٌ اياوطاتاًض تًي طَااي       ذطيسوسثت تٍ ضطكت مسيطيت تًليس تطق وكا زض وظط زاضز 
عثك ضطايظ شيل ي َمچىيه ضطايظ يىي ي ذصًصي كاض ويًست اسىاز  تراض ويطيگاٌ ضُيس س يمي وكا َايياحس

عاللمىسان جُت ذطيس اسىاز مىالصٍ تا اضائاٍ معطييىاماٍ كيثاي ي يايص ياضياعي تاٍ مث ا          ومايس . السام مىالصٍ

تىام ضطكت مسيطيت تًليس تاطق وكاا واعز تاواي م اي       0105692716008ضماضٌ  يضيال تٍ حساب سيثا 300.000

 ايطان ضعثٍ ويطيگاٌ تٍ ازاضِ تساضكات ايه ضطكت مطاجعٍ ومايىس. 

 اظ تاضيد مثازلٍ لطاضزاز ٌما 5:   تحًيل كاالمان مست ظ -1

 ضيظ . 7آگُي وًتت زيم تمست  ظمان يطيش اسىاز مىالصٍ : اظ تاضيد اويطاض -2

ضيظ  صاث   9حساكثط تا سااعت  ويطىُاز ذًز ضا تطاساس ضطايظ مىالصٍ تىظيم ي  وايطىاُاز زَاىسگان تاايسيي -3

 25كي اًميط   -ع زض وكاا  تٍ ازاضِ تساضكات ضطكت ماسيطيت تًلياس تاطق وكاا يالا      25/12/1397مًضخ  ضىثٍ

ضيظ  صث  10ياص ٍ ضأس ساعت  زاضوس. ويطىُازات وكا تس يم ي ضسيس زضيايت ضُيسس يمي ويطيگاٌ-ظاغمطظ جازٌ

حضاًض ويطاىُاز زَىاسگان ياا      تاتًجٍ تٍ ضطايظ مىالصٍ تاظ ي لطائت ذًاَس ضس . 25/12/1397مًضذٍ  ضىثٍ

 تاضس . گطايص ويطىُازَاي مالي كميسيًن مىالصٍ آظاز مي ومايىسگان آوان زض ج سٍ

ضيال است كٍ تايسيي تٍ  329،520،000سپطزٌ ضطكت زض مىالصٍ : مث   سپطزِ ضطكت زض مىالصٍ معازل  -4

 گصاض تس يم گطزز: زسيگاٌ مىالصٍ شيل َمطاٌ تا اسىاز مىالصٍ زض واكت الف تٍ َاي مططيحٍ اظ صًضت يكي

ايه ضاطكت واعز تاواي م اي اياطان ضاعثٍ        0105692716008سيثا ع يجٍ معتًض تٍ حساب ضسيس تاوكي ياضي-1-4

 ويطيگاٌ ضُيس س يمي وكا 

 .كاضيطما تاوكي تٍ وفعتضميه ضسٌ چي -2-4

 ماٌ اعيثاض تاضس. 3تطاتط تا يطم ويًست كٍ مي تايست زاضاي  كاضيطماضماويىامٍ تاوكي تٍ وفع -3-4

زٌ َاي مرسيش ، سپطزٌ َاي كميط اظ ميعان ممطض ، چي ضرصي ي وظاايط  تٍ ويطىُازَاي يالس سپطزٌ ، سپط -5

 آن تطتية اثط زازٌ ورًاَس ضس.

 سايط اعالعات ي جعئيات مطتًط ، زض اسىاز مىالصٍ مىسضج است. -6

.h.irwww.tender.tpp.ir npgmwww جُاات مطاااَسٌ آگُااي يذالصااٍ اسااىاز تااٍ سااايت َاااي       

-34622359طاجعٍ يتطاي كسة مًاضز تاظضگاوي تا ضماضٌ ت فاه  ميوايگاٌ م ي مىالصات    http://iest.mporgي

تماس حاصل ضيطظاز مُىسس  آلاي09113539568ي كسة اعالعات يىي تيطيط تا ضماضٌ ت فه  آلاي س يماوي 011

 يطماييس .

 ازضاٌ ضياتظ عمًمي

http://www.tender.tpph.ir/

