
  بسمه تعالي

  »12/1400-1شماره يك مرحله اي مناقصه عمومي تجديد آگهي « 

تأمين نيروي انساني براي اجراي فعاليت هاي  نگهـداري،  نسبت به شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

گـاه  نيروتعميرات جاري ، مياندوره اي واحد هاي بخار ، سيكل تركيبي ، توربين انبساطي ، تاسيسـات عمـومي    

 و خصوصي  پيوست اسـناد مناقصـه بـه پيمانكـار     عموميشرايط ذيل و همچنين شرايط  مطابق شهيد سليمي نكا

لغايـت    10/08/1400 مورخـه دوشنبه  ميتوانند اسناد مناقصه را  از روز عالقمندان  واجد شرايط واگذار نمايد .

لكترونيكـي دولـت ( سـتاد ) بـه آدرس     بـا مراجعـه بـه سـامانه تـداركات ا       17/08/1400مورخـه  دوشنبه  روز 

WWW.SETADIRAN.IR  دريافت نموده و پس از تكميـل اسـناد پاكـت     2000093791000018 با شماره

ضـمن بارگـذاري در سـامانه تـداركات      27/08/1400مورخـه   پنجشـنبه  روز16پيشنهادي را حداكثر تا سـاعت 

ت ( ستاد ) صرفاً پاكت الف را به صورت فيزيكي به اداره تداركات اين شركت ارسال نماينـد.  الكترونيكي دول

باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائـت خواهـد    29/08/1400ه مورخ شنبه روز 12پيشنهادات واصله راس ساعت 

ستاد  فاقد امضا، مشروط  بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيشنهادهاي فاقد بديهي است  شد. 

  ، مخدوش و به پيشنهاد هايي كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  يك سال از تاريخ مبادله قرارداد:   انجام كارمدت زمان  -1

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

 باشد . مي

است كه بايستي به  ريال  3.507.751.279سپرده 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 صورت يكي

 اريز وجه مزبور به حساب اين شركت رسيد بانكي و-1-3

 چك تضمين شده بانكي به نفع كارفرما.-2-3

  ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما -3-3

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظـاير   -4

 آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  % مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .10كي حسن انجام تعهدات به ميزان توانايي ارائه ضمانتنامه بان -5

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

پايگـاه ملـي    ،  www.npgm.ir , www.tender.tpph.irجهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي  

رد بازرگاني با شماره تلفن  مراجعه وبراي كسب مواولت ( ستاد ) سامانه تداركات الكترونيكي دو مناقصات كشور 

 آقاي مهندس معـافي  09113535369كسب اطالعات فني بيشتر با شماره تلفن و  خانم حيدري 34622717-011

  تماس حاصل فرماييد .

  

  اداره روابط عمومي

  


