
  82/1400 شماره يك مرحله اي آگهي مناقصه عمومي 

تأمين نيروي انساني براي اجراي مأموريتهـاي  نسبت به شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد 

ذيل و همچنين شرايط خصوصـي پيوسـت    شرايط مطابقنيروگاه شهيد سليمي نكا  حفاظت فيزيكي

  11/10/1400مورخـه  شـنبه   د اسناد مناقصـه را از روز عالقمندان  ميتوانناسناد مناقصه اقدام نمايد . 

با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت ( سـتاد ) بـه      18/10/1400شنبه مورخه  لغايت روز

دريافـت نمـوده و پـس از     2000093791000023با شـماره   WWW.SETADIRAN.IRآدرس 

ضـمن   28/10/1400 مورخـه  سـه شـنبه  روز  16پاكت پيشنهادي را حداكثر تا سـاعت   تكميل اسناد

بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) صرفاً پاكت الف را به صورت فيزيكـي بـه   

چهارشـنبه  روز صبح  8:30پيشنهادات واصله راس ساعت اداره تداركات اين شركت ارسال نمايند. 

باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بديهي است به پيشـنهادهاي   29/10/1400مورخه 

فاقد  بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد  فاقد امضـا، مشـروط ، مخـدوش و بـه     

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

  يك سال از تاريخ مبادله قراردادمدت زمان انجام كار :   -1

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

  باشد . آزاد مي

ريال است كه  3.256.104.535سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل  -3

دستگاه  اسناد مناقصه در پاكت الف به ذيل همراه با هاي مشروحه از صورت بايستي به يكي

 گذار تسليم گردد: مناقصه

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

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

 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما -3-3

ر ، چـك  به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هـاي كمتـر از ميـزان مقـر     -4

  شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

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

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

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

مراجعه وبـراي كسـب   سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) ، پايگاه ملي مناقصات كشور و 

شـماره  خانم حيدري و كسب اطالعات بيشتر بـا   011-34622717موارد بازرگاني با شماره تلفن 

  تماس حاصل فرماييد .آقاي مهدي خاني  09113562269تلفن 

  اداره روابط عمومي


