
 تسوِ تعالي

 «9/98هٌالصِ عوَهي ضواسُ  آگْي» 

 

ًيشٍگااُ  تِ اًدام خذهات هشتَط تِ حول ٍ ًمل كاسكٌاى ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا دس ًظش داسد ًسثت 

 عثك ضشايظ ريل ٍ ّوچٌيي ضشايظ فٌي ٍ خصَصي كاس پيَست اسٌاد هٌالصِ الذام ًوايذ . ضْيذ سليوي ًكا

سيال تِ حساب  300.000ٌالصِ تا اسائِ هعشفيٌاهِ كتثي ٍ فيص ٍاسيضي تِ هثلغ عاللوٌذاى خْت خشيذ اسٌاد ه

تٌام ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا ًضد تاًك هلي ايشاى ضعثِ ًيشٍگاُ تِ اداسٓ  0105692716008سيثا ضواسُ 

 تذاسكات ايي ضشكت هشاخعِ ًوايٌذ. 

 لشاسداداص تاسيخ هثادلِ توذت يكسال ضوسي :   اًدام كاسهذت صهاى  -1

 سٍص . 7آگْي ًَتت دٍم توذت  صهاى فشٍش اسٌاد هٌالصِ : اص تاسيخ اًتطاس -2

سٍص  16پيطٌْاد خَد سا تشاساس ضشايظ هٌالصِ تٌظين ٍ حذاكثش تا ساعت  پايطٌاْاد دّاٌذگاى تاايستي -3

 25 تذاسكات ضشكت هذيشيت تَليذ تشق ًكا ٍالع دس ًكا  كيلَهتشُ تِ اداس 12/04/1398هَسخ  ٌثِچْاسض

سٍص  صثح 9ٍاصلِ سأس ساعت  داسًذ. پيطٌْادات ًكا تسلين ٍ سسيذ دسيافت  سليوي ضْيذ  ًيشٍگاُ -صاغوشص خادُ

 تاتَخِ تِ ضشايظ هٌالصِ تاص ٍ لشائت خَاّذ ضذ . 13/04/1398هَسخِ  ضٌثِ پٌح

سيال است كِ تايستي تِ  322 316 160سپشدُ ضشكت دس هٌالصِ : هثلغ سپشدٓ ضشكت دس هٌالصِ هعادل  -4

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

 سسيذ تاًكي ٍاسيض ٍخِ هضتَس تِ حساب ايي ضشكت -1-4

 .كاسفشها تاًكي تِ ًفعتضويي ضذُ چك -2-4

  كاسفشهاضواًتٌاهِ تاًكي تِ ًفع -3-4

الذ سپشدُ ، سپشدُ ّاي هخذٍش ، سپشدُ ّاي كوتش اص هيضاى همشس ، چك ضخصي ٍ ًظاايش  تِ پيطٌْادّاي ف -5

 آى تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

 سايش اعالعات ٍ خضئيات هشتَط ، دس اسٌاد هٌالصِ هٌذسج است. -6

ٍ پايگااُ هلاي     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irخْت هطاّذُ آگْي ٍ خالصِ اسٌاد تِ سايت ّاي  

آلااي ساليواًي ٍ كساة     011-34622359هشاخعِ ٍتشاي كسة هَاسد تاصسگاًي تا ضواسُ تلفاي   كطَسلصات هٌا

 تواس حاصل فشهاييذ . كشيوي حسييآلاي  09112524108اعالعات فٌي تيطتش تا ضواسُ تلفي 

 

 ادساُ سٍاتظ عوَهي


