
 بسمٍ تعالي

 «7/89مىالصٍ عمًمي ضماضٌ  آگُي» 

 

براض ويطيگاٌ  َايياحس شغال سيستم تحطيك غوطاتًض ذطيسوسبت بٍ ضطكت مسيطيت تًليس بطق وكا زض وظط زاضز 

ٍ  ضُيس سليمي وكا  ومايهس    الهسا   عبك ضطايظ شيل ي َمچىيه ضطايظ فىي ي ذصًصي كاض پيًست اسىاز مىالصه

ضيال بٍ حسها    333 033وامٍ كتبي ي فيص ياضيعي بٍ مبلغ  از مىالصٍ با اضائٍ معطفيعاللمىسان جُت ذطيس اسى

بىا  ضطكت مسيطيت تًليس بطق وكا وعز باوك ملي ايطان ضعبٍ ويطيگهاٌ بهٍ ازاضِ    3636592765338ضماضٌ  يسيبا

 تساضكات ايه ضطكت مطاجعٍ ومايىس  

 اضزازاظ تاضيد مبازلٍ لط ضيظ 53:   تحًيل كاالمان مست ظ -6

 ضيظ   7آگُي وًبت زي  بمست  ظمان فطيش اسىاز مىالصٍ : اظ تاضيد اوتطاض -2

سهٍ  ضيظ  65حساكثط تها سهاعت   پيطىُاز ذًز ضا بطاساس ضطايظ مىالصٍ تىظيم ي  پهيطىهُاز زَهىسگان بهايستي -0

-ظاغمطظ زٌجا 26كيلًمتط  -بٍ ازاضِ تساضكات ضطكت مسيطيت تًليس بطق وكا يالع زض وكا  8/6/98مًضخ  ضىبٍ

ٍ صهب  ضيظ   63ياصهلٍ ضسس سهاعت    زاضوس  پيطىُازات وكا تسليم ي ضسيس زضيافت ضُيسسليمي ويطيگاٌ  چُاضضهىب

حضًض پيطىُاز زَىسگان يا ومايىسگان آوان  باتًجٍ بٍ ضطايظ مىالصٍ باظ ي لطائت ذًاَس ضس   9/6/98مًضذٍ 

 اضس  ب گطايص پيطىُازَاي مالي كميسيًن مىالصٍ آظاز مي زض جلسٍ

ضيال است كٍ بايستي بٍ  283 333 333سپطزٌ ضطكت زض مىالصٍ : مبلغ سپطزِ ضطكت زض مىالصٍ معازل  -4

 گصاض تسليم گطزز: زستگاٌ مىالصٍ شيل َمطاٌ با اسىاز مىالصٍ زض پاكت الف بٍ َاي مططيحٍ اظ صًضت يكي

ايه ضهطكت وهعز باوهك ملهي ايهطان ضهعبٍ        3636592765338سيبا ضسيس باوكي ياضيع يجٍ معبًض بٍ حسا  -6-4

 ويطيگاٌ ضُيس سليمي وكا 

  كاضفطما باوكي بٍ وفعتضميه ضسٌ چك -2-4

 ماٌ اعتباض باضس  0بطابط با فط  پيًست كٍ مي بايست زاضاي  كاضفطماضماوتىامٍ باوكي بٍ وفع -0-4

ميعان ممطض ، چك ضرصي ي وظهايط   بٍ پيطىُازَاي فالس سپطزٌ ، سپطزٌ َاي مرسيش ، سپطزٌ َاي كمتط اظ -6

 آن تطتيب اثط زازٌ ورًاَس ضس 

 % مبلغ لطاضزاز پس اظ عمس لطاضزاز  63تًاوايي اضائٍ ضماوتىامٍ باوكي حُسه اوجا  تعُسات بٍ ميعان  -5

بٍ پيطىُازَاي فالس امضاء ، مططيط ، مرسيش ي پيطىُازاتي كٍ بعس اظ اومضاء مست ممطض زض فطاذًان ياصهل   -7

 ، مغلماً تطتيب اثط زازٌ ورًاَس ضس مي ضًز 

 سايط اعالعات ي جعئيات مطبًط ، زض اسىاز مىالصٍ مىسضج است  -8

ي پايگهاٌ ملهي    www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجُت مطاَسٌ آگُي ي ذالصٍ اسىاز بٍ سايت َاي  

ي كسهب   م حيهسضي ذهاو  366-04522456مطاجعٍ يبطاي كسب مًاضز باظضگاوي با ضهماضٌ تلفهه   مىالصات كطًض 

 تماس حاصل فطماييس   فطجيمُىسس  آلاي 39662255673اعالعات فىي بيطتط با ضماضٌ تلفه 

 


