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 «06/99شماره  مرحله ای دو_ آگهي مناقصه عمومي» 
 90لومتر كيواقع در  لوشان يبهشت ديشه روگاهيواحد دو بخار ن لريبو ری تيوب شركت مديريت توليد برق لوشان در نظر دارد نسبت به

. قدام نمايدپيوست اسناد مناقصه ا، پيمان عمومی و خصوصیطبق شرايط ذيل و همچنين شرايط  ،رشت-جاده قديم قزوين

 حروفبه ريال ) 500.000جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبی و فيش واريزي به مبلغ  متقاضيان شركت در مناقصه

اه بانك ملی ايران شعبه نيروگبنام شركت مديريت توليد برق لوشان نزد   0105878552009به حساب سيبا شماره  (پانصد هزار ريال

 مور بازرگانی اين شركت مراجعه نمايند.به ا (3759شعبه  آباد لوشان )كد شهيد بهشتی جمال

 .از تاريخ مبادله قراردادروز  150يا  ماه 5:  بمدت مدت زمان انجام كار -1

 روز كاري . 5: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت زمان فروش اسناد مناقصه -2

 روز( 16ت ساعپايان وقت اداري )س شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا پيشنهاد خود را براسا پـيشنـهاد دهـندگان بـايستی -3

 ،رشت-جاده قديم قزوين 90لومتر كيشركت مديريت توليد برق لوشان واقع در  امور بازرگانیبه  01/11/1399 خمور چهارشنبه

 صبح روز 10رأس ساعت  ف و ب()پاكات ال واصله . پيشنهاداتنمايند شركت مديريت توليد برق لوشان تسليم و رسيد دريافت

شركت مديريت توليد برق فنی و بازرگانی به كميته فنی بازرگانی  بازگشايی و جهت ارزيابی كيفی، 02/11/1399مورخ  شنبهپنج

 در جلسه گشايش پيشنهادها، با ارائه معرفی نامه كتبی حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان .ارجاع خواهد شدلوشان 

 بديهی است زمان جلسه بازگشايی پاكت ج )پيشنهاد قيمت( در جلسه اول اعالم خواهد گرديد.  باشد.یآزاد م

 بيستصد و سيدو ميليارد و )به حروف ريال  .000.0003202. مبلغمناقصه اين : مبلغ سپردة شركت در سپرده شركت در مناقصه -4

ار ذگدستگاه مناقصهذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به مشروحه روشهاياز  است كه بايستی به يكی (ميليون ريال

 تسليم گردد:

بنام شركت مديريت توليد برق لوشان نزد بانك ملی  0105878552009سيبا شماره  رسيد بانكی واريز وجه مزبور به حساب-1-4

  (3759جمال آباد لوشان )كدشعبه  یبهشت ديشه روگاهيشعبه ن رانيا

 )شركت مديريت توليد برق لوشان( به نفع كارفرمابه مبلغ مذكور شده بانكی چك تضمين -2-4

مطابق  ديبا ،امپتن ضمانت نامه ضمن داشتن شماره سم ،یارجاع كار در قالب ضمانت نامه بانك نديفرآ نيدر صورت ارائه تضم-3-4

تاريخ صدور می بايست ازكه  باشد (ت در مناقصهيك فرم ضمانتنامه شركشماره نمونه ) در بخش دوم اسناد مناقصه شده ابالغ فرمت

 .باشدديگر هم  سه ماهه يك دوره قابل تمديد برايو  ماه اعتبار 3داراي 

، چك شده مقرر ش، سپرده هاي كمتر از ميزان الزاممشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده مخدو ،به پيشنهادهاي فاقد امضاء -5

 ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.مدت مقرر در فراخوان واصل می شودانقضاء  شخصی و نظاير آن و پيشنهاداتی كه بعد از

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

كسب اطالعات بيشتر با مراجعه و براي  https://iets.mporg.irبه آدرس مناقصات كشور  پايگاه ملیآگهی به  جهت مشاهده -7

امور بازرگانی و تداركات شركت مديريت توليد برق لوشان تماس حاصل  013 -34610213و  34610155 هاي شماره تلفن

 . فرماييد

 

 

https://iets.mporg.ir/

