
 بسمه تعالي

 «10/1400شماره  یک مرحله ای  مناقصه عمومي آگهي» 

 

تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و  10000 مقدار خریدنسبت به شركت مدیریت توليد برق نكا در نظر دارد 

طبل  شلرایذ لیلل و     نيروگاه شهيد سلليمي نكلا   تن نمک دانه بندی شده مصرفي سيكل تركيبي 2000مقدار 

عالقمندان   یتواننندا  نمایلد    اقلدا   ذ فني و خصوصي كار پيوست اسناد مناقصله همچنين شرای

صه رن  نز روز  سناد یناق خه ن شنبه یار یت روز  23/06/1400سه  لغا

با یرنجعه به سایانه تانرکات نلکورونتکی   04/07/1400یارخه یکشنبه 

 بددددا شددددمار  WWW.SETADIRAN.IRدولدددت ت سددددواد ر بدددده  در  

دریافت نماد  و پس نز تکمتل نسناد پاکت پتشنهادی  2000093791000006

ساعت  تا  حانکثر  خه روز  16رن  شنبه یار گذنری  18/07/1400یک ضمن بار

در سایانه تانرکات نلکورونتکی دولت ت سواد ر صرفًا پاکت نلف رن به 

پتشنهادنت سال نماینا. صارت فتزیکی به ندنر  تانرکات نین شرکت نر

باتاجه به شرنیط  19/07/1400یارخه دوشنبهصبح روز  9ونصله رن  ساعت

قا   شنهادهاي فا به پت ست  بایهی ن شا.   ها  ئت خان باز و قرن صه  یناق

ضا،  قا نی سواد  فا لت  کی دو تانرکات نلکورونت سایانه  گذنری در  بار

ونصل  شاد  یشروط ، یخاوش و به پتشنهاد هایی که بعا نز یاعا یقرر

 یطلقا ترتتب نثر دند  نخانها شا.

 مدت قرارداد: یكسال از تاریخ مبادله قرارداد -1

حضور پيشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پيشنهادهای مالي كميسيون مناقصه آزاد  -2

 باشد   مي

ریال است كه بایستي به  770.000.000سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -3

 گذار تسليم گردد: دستگاه مناقصه لیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به های مشروحه از صورت یكي

 رسيد بانكي واریز وجه مزبور به حساب این شركت -1-3

  خریداربه نفع چک تضمين شده بانكي -2-3

  خریدارضمانتنامه بانكي به نفع -3-3

به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چک شخصي و نظلایر   -4

 آن ترتيب اثر داده نخواهد شد 

تزن   -5 به ی هانت  جام تع سن نن بانكي ُح ضمانونایه  ئه  نایي نرن % 10تان

 رنردند .یبلغ قرنردند پس نز عقا ق

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

، پایگلاه مللي     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سایت های  

مراجعله وبلرای كسلب    سایانه تانرکات نلکورونتکی دولت ت سواد ر مناقصات كشور و 

خانم حيدری و كسلب اطالعلات فنلي بيشلتر بلا شلماره تلفلن         011-34622717 موارد بازرگاني با شماره تلفن

 آقای مهندس عزیزی  تماس حاصل فرمایيد   09023277899

 روابذ عمومياداره 

http://www.setadiran.ir/

