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 «2/98-1هٌالصِ عوَهي ضواضُ  آگْي» 

 

ًيطٍگراُ   اليِ سرطز ايطّيررط   ّاي لعاتساض تسكت ساذتضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا زض ًظط زاضز ًسثت تِ 

 عثك ضطايظ شيل ٍ ّوچٌيي ضطايظ فٌي ٍ ذصَصي كاض پيَست اسٌاز هٌالصِ السام ًوايس . ضْيس سليوي ًكا

ضيال تِ حساب  300.000هٌالصِ تا اضائِ هعطفيٌاهِ كرثي ٍ فيص ٍاضيعي تِ هثلغ  عاللوٌساى جْت ذطيس اسٌاز

تٌام ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ًعز تاًك هلي ايطاى ضعثِ ًيطٍگاُ تِ ازاضٓ  0105692716008سيثا ضواضُ 

 تساضكات ايي ضطكت هطاجعِ ًوايٌس. 

 اظ تاضيد هثازلِ لطاضزاز هاُ 5هست ظهاى تحَيل كاال :   -1

 ضٍظ . 7آگْي ًَتت زٍم توست  ظهاى فطٍش اسٌاز هٌالصِ : اظ تاضيد اًرطاض -2

 طٌثِيكضٍظ  16پيطٌْاز ذَز ضا تطاساس ضطايظ هٌالصِ تٌظين ٍ حساكثط تا ساعت  پريطٌرْاز زّرٌسگاى ترايسري -3

 -غوطظظا جازُ 25تساضكات ضطكت هسيطيت تَليس تطق ًكا ٍالع زض ًكا  كيلَهرط ُ تِ ازاض 23/04/98هَضخ 

 زٍضٌثِضٍظ  صثح 10ٍاصلِ ضأس ساعت  زاضًس. پيطٌْازات ًكا تسلين ٍ ضسيس زضيافت  سليوي ضْيس  ًيطٍگاُ

 تاتَجِ تِ ضطايظ هٌالصِ تاظ ٍ لطائت ذَاّس ضس . 24/04/98هَضذِ 

اظ  ضيال است كِ تايسري تِ يكي 687600000سپطزُ ضطكت زض هٌالصِ : هثلغ سپطزٓ ضطكت زض هٌالصِ هعازل  -4

 گصاض تسلين گطزز: زسرگاُ هٌالصِ شيل ّوطاُ تا اسٌاز هٌالصِ زض پاكت الف تِ ّاي هططٍحِ صَضت

 ضسيس تاًكي ٍاضيع ٍجِ هعتَض تِ حساب ايي ضطكت -1-4

 .كاضفطها تاًكي تِ ًفعتضويي ضسُ چك -2-4

  كاضفطهاضواًرٌاهِ تاًكي تِ ًفع -3-4

الس سپطزُ ، سپطزُ ّاي هرسٍش ، سپطزُ ّاي كورط اظ هيعاى همطض ، چك ضرصي ٍ ًظرايط  تِ پيطٌْازّاي ف -5

 آى تطتية اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 سايط اعالعات ٍ جعئيات هطتَط ، زض اسٌاز هٌالصِ هٌسضج است. -6

ٍ پايگراُ هلري     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجْت هطاّسُ آگْي ٍ ذالصِ اسٌاز تِ سايت ّاي  

ٍ كسرة  ذراًن حيرسضي    011-34622465هطاجعِ ٍتطاي كسة هَاضز تاظضگاًي تا ضرواضُ تلفري    كطَضلصات هٌا

 تواس حاصل فطهاييس . كالًرطيآلاي هٌْسس  09111557029اعالعات فٌي تيطرط تا ضواضُ تلفي 

 

 ازضاُ ضٍاتظ عوَهي


