
 تسمٍ تعالي

 «1/98مىالصٍ عمًمي ضماسٌ  آگُي» 

 

 لًلٍ َاا ي يايه َااي دياًاسٌ اياوشاتاًس تًي شَااي       خشيذوسثت تٍ ضشكت مذيشيت تًليذ تشق وكا دس وظش داسد 
عثك ضشايظ ريل ي َمچىيه ضشايظ يىي ي خصًصي كاس ويًست اسىاد  تخاس ويشيگاٌ ضُيذ س يمي وكا َايياحذ

لمىذان جُت خشيذ اسىاد مىالصٍ تا اسائاٍ معشييىاماٍ كيثاي ي يايص ياسياضي تاٍ مث ا         عال ومايذ . الذام مىالصٍ

تىام ضشكت مذيشيت تًليذ تاشق وكاا واضد تاواي م اي       0105692716008ضماسٌ  يسيال تٍ حساب سيثا 300.000

 ايشان ضعثٍ ويشيگاٌ تٍ اداسِ تذاسكات ايه ضشكت مشاجعٍ ومايىذ. 

 سيص . 7آگُي وًتت ديم تمذت  سيخ اويطاسصمان يشيش اسىاد مىالصٍ : اص تا -1

 ضىثٍ سيص 16حذاكثش تا ساعت ويطىُاد خًد سا تشاساس ضشايظ مىالصٍ تىظيم ي  وايطىاُاد دَاىذگان تاايسيي -2

-صاغمشص جادٌ 25كي ًميش  -تٍ اداسِ تذاسكات ضشكت مذيشيت تًليذ تشق وكا يالع دس وكا  14/2/98مًسخ 

مًسخٍ  يكطىثٍسيص  10.00ياص ٍ سأس ساعت  داسوذ. ويطىُادات ي سسيذ دسيايتوكا تس يم  ضُيذس يمي ويشيگاٌ

 تاتًجٍ تٍ ضشايظ مىالصٍ تاص ي لشائت خًاَذ ضذ . 15/2/98

سيال است كٍ تايسيي تٍ  363.075.000سپشدٌ ضشكت دس مىالصٍ : مث   سپشدِ ضشكت دس مىالصٍ معادل  -3

 گزاس تس يم گشدد: دسيگاٌ مىالصٍ ريل َمشاٌ تا اسىاد مىالصٍ دس واكت الف تٍ َاي مطشيحٍ اص صًست يكي

 سسيذ تاوكي ياسيض يجٍ مضتًس تٍ حساب ايه ضشكت -1-3

 .كاسيشما تاوكي تٍ وفعتضميه ضذٌ چي -2-3

  كاسيشماضماويىامٍ تاوكي تٍ وفع -3-3

الذ سپشدٌ ، سپشدٌ َاي مخذيش ، سپشدٌ َاي كميش اص ميضان ممشس ، چي ضخصي ي وظاايش  تٍ ويطىُادَاي ي -4

 آن تشتية اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.

 سايش اعالعات ي جضئيات مشتًط ، دس اسىاد مىالصٍ مىذسج است. -5

ي وايگااٌ م اي     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجُت مطاَذٌ آگُي ي خالصٍ اسىاد تٍ سايت َاي  

آلااي سا يماوي ي كساة     011-34622359مشاجعٍ يتشاي كسة مًاسد تاصسگاوي تا ضماسٌ ت فاه   كطًسلصات مىا

 آلاي مُىذس ضيشصاد تماس حاصل يشماييذ .09113539568اعالعات يىي تيطيش تا ضماسٌ ت فه 

 

 ادساٌ سياتظ عمًمي


