
 تسوِ تعالي

 «6/98هٌالصِ عوَهي ضواسُ  آگْي» 

 

دسصدذ   55كيلَگشم ّيدذساصيي ّيدذسا     16000همذاس خشيذ ًسثت تِ ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا دس ًظش داسد 

عثدك ضدشايظ ريدل ٍ ّونٌديي ضدشايظ  ٌدي ٍ        هَسد ًياص ٍاحذّاي تخاس ٍ سيكل تشكيثي ًيشٍگاُ ضْيذ سليوي ًكدا 

عاللوٌذاى جْت خشيذ اسٌاد هٌالصِ تا اسائِ هعش يٌاهِ كتثدي ٍ   ًوايذ . الذام هٌالصِخصَصي كاس پيَست اسٌاد 

تٌام ضشكت هذيشيت تَليذ تدشق   0105692716008ضواسُ  يسيال تِ حساب سيثا 300.000 يص ٍاسيضي تِ هثلغ 

 ًكا ًضد تاًك هلي ايشاى ضعثِ ًيشٍگاُ تِ اداسٓ تذاسكا  ايي ضشكت هشاجعِ ًوايٌذ. 

 سٍص . 7آگْي ًَتت دٍم توذ   شٍش اسٌاد هٌالصِ : اص تاسيخ اًتطاسصهاى   -1

 يكطٌثِ سٍص 16حذاكثش تا ساعت پيطٌْاد خَد سا تشاساس ضشايظ هٌالصِ تٌظين ٍ  پديطٌدْاد دّدٌذگاى تدايستي -2

-صاغوشص جادُ 25كيلَهتش  -تِ اداسٓ تذاسكا  ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا ٍالع دس ًكا 26/03/1398هَسخ 

هَسخِ  دٍضٌثِسٍص   صثح 9ٍاصلِ سأس ساعت  داسًذ. پيطٌْادا  ًكا تسلين ٍ سسيذ دسيا ت ضْيذسليوي ًيشٍگاُ

 تاتَجِ تِ ضشايظ هٌالصِ تاص ٍ لشائت خَاّذ ضذ . 27/03/1398

سيال است كِ تايستي تِ  470 000 000سپشدُ ضشكت دس هٌالصِ : هثلغ سپشدٓ ضشكت دس هٌالصِ هعادل  -3

 گزاس تسلين گشدد: دستگاُ هٌالصِ ريل ّوشاُ تا اسٌاد هٌالصِ دس پاكت الف تِ ّاي هطشٍحِ اص صَس  يكي

 سسيذ تاًكي ٍاسيض ٍجِ هضتَس تِ حساب ايي ضشكت -1-3

 .كاس شها تاًكي تِ ًفعتضويي ضذُ چك -2-3

  كاس شهاضواًتٌاهِ تاًكي تِ ًفع -3-3

الذ سپشدُ ، سپشدُ ّاي هخذٍش ، سپشدُ ّاي كوتش اص هيضاى همشس ، چك ضخصي ٍ ًظايش تِ پيطٌْادّاي   -4

 آى تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

 سايش اعالعا  ٍ جضئيا  هشتَط ، دس اسٌاد هٌالصِ هٌذسج است. -5

ٍ پايگاُ هلي   www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجْت هطاّذُ آگْي ٍ خالصِ اسٌاد تِ سايت ّاي  

آلاي سليواًي ٍ كسة  011-34622359هشاجعِ ٍتشاي كسة هَاسد تاصسگاًي تا ضواسُ تلفي  كطَسلصا  هٌا

 تواس حاصل  شهاييذ . جعفشيآلاي هٌْذس  09113520733اعالعا   ٌي تيطتش تا ضواسُ تلفي 

 

 ادساُ سٍاتظ عوَهي


