
  بسمه تعالي

  »5/98مناقصه عمومي شماره  آگهي« 

  

تن نمك دانه بنـدي شـده واحـد     10000 مقدار خريدشركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به 

طبـق شـرايط    نيروگاه شهيد سليمي نكـا  تن نمك دانه بندي شده مصرفي سيكل تركيبي 2000بخار و مقدار 

عالقمندان جهت خريد اسناد  ر پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد .ذيل و همچنين شرايط فني و خصوصي كا

 0105692716008ريال به حساب سيبا شماره  300.000مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 

بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به ادارة تداركات اين شركت مراجعـه  

  ايند. نم

  بمدت يكسال شمسي 31/03/1399لغايت  01/04/1398:  از تاريخ  قراردادمدت زمان  -1

 روز . 7آگهي نوبت دوم بمدت  زمان فروش اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار -2

 روز 16حداكثر تا ساعت پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و  پـيشنـهاد دهـندگان بـايستي -3

 25تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكا  كيلومتر ه به ادار 06/03/1398مورخ  دوشنبه

 صبح 11واصله رأس ساعت  دارند. پيشنهادات نكا تسليم و رسيد دريافت  سليمي شهيد  نيروگاه -زاغمرز جاده

 باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد . 07/03/1398مورخه  سه شنبهروز 

ريال است كه بايستي به  260 000 000سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -4

 گذار تسليم گردد: دستگاه مناقصه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به هاي مشروحه از صورت يكي

 رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت -1-3

 .كارفرما به نفعبانكي تضمين شده چك -2-3

   كارفرماضمانتنامه بانكي به نفع -3-3

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظـاير   -5

 آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است. -6

و پايگـاه ملـي     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irسناد به سايت هاي جهت مشاهده آگهي و خالصه ا 

آقـاي سـليماني و كسـب     011-34622359مراجعه وبراي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفـن   كشورمناقصات 

  تماس حاصل فرماييد . جعفريآقاي مهندس  09113520733اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن 

  

  ادراه روابط عمومي


