
 بسمه تعالي

 «11/1400مناقصه عمومي شماره  آگهي» 

 

 هايواحد% مورد نياز 98اسيد سولفوريك تن  1500 خريدنسبت به شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

طبق شرايط ذيلل و همننلين شلرايط  نلي و خصوالي كلار        نيروگاه شهيد سليمي نكا و سيكل تركيبي بخار

عالقمندان  میتوانند اسناد مناقصه  اا  ا  از   ايلد   نم اقدام پيوست اسناد مناقصه

با   04/07/1400لغایت از  یکشنب  مواخ   23/06/1400س  شنب  مواخ  

ب  آداس  ستاد (  لت )  کی دز تدااکات الکترزنی سامان   ب   ع   مراج

WWW.SETADIRAN.IR  یافت نمهوده ز سه  دا 2000093791000007با شمااه

ساعت  تا  حداکثر  شنهادی اا  کت سی سناد سا یل ا شنب   16ا  تکم از  یک

ضمن بااگذاای دا سامان  تدااکات الکترزنیکی دزلت  18/07/1400مواخ  

) ستاد ( صرفًا ساکت الف اا ب  صوات فیزیکی ب  ادااه تدااکات این 

ند.  سال نمای ساعتشرکت اا صل  ااس  شنهادات زا شنب  صبح از 10سی   دز

خ  شد. 19/07/1400موا هد  ئت خوا با  ز قرا ص   شرایط مناق ب   ج     باتو

تدااکات  سامان   گذاای دا  قد  باا شنهادهاي فا ب  سی ست  بدیهی ا

شنهاد  ب  سی خدزش ز  شرزط ، م ضا، م قد ام ستاد  فا لت  کی دز الکترزنی

هایی ک  بعد ا  موعد مقرا زاصل  شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

 شد.

 دت قرارداد: يكسال از تاريخ مبادله قراردادم -1

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد  -2

 باشد   مي

ريال است كه بايستي به  870.000.000سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -3

 گذار تسليم گردد: دستگاه مناقصه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به هاي مشروحه از اورت يكي

 رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب اين شركت -1-3

 به نفع خريدار چك تضمين شده بانكي -2-3

 ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار -3-3

به پيشنهادهاي  اقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظلاير   -4

 آن ترتيب اثر داده نخواهد شد 

یزان  -5 ب  م هدات  جام تع سن ان بانكي ُح ضمانتنام   ئ   نایي ااا % 10توا

 رااداد .مبلغ قرااداد س  ا  عقد ق

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

، پايگلاه مللي     www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجهت مشاهده آگهي و خالاه اسناد به سايت هاي  

مراجعله وبلراي كسلب    سامان  تدااکات الکترزنیکی دزلت ) ستاد ( مناقصات كشور و 

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

 آقاي مهندس عزيزي  تماس حاال  رماييد   09023277899

 روابط عمومياداره 

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/


 


