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 14/99شماره مرحله اي  یکآگهي مناقصه عمومي 

 

طبق شرایط ذیل مرحله اي  یکاز طریق مناقصه عمومي  پرسنل خدماتي این شركت را دارد شركت مدیریت توليد برق كرمان در نظر

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي را دارند واگذار نماید، لذا از كليه شركتهایي كه توانایي شش  تایک  پيمانكار واجد شرایط كه رتبه

 شركت در مناقصه مذكور را دارند دعوت بعمل مي آید.

 :به مدت يك سال شمسي از تاريخ مبادله قرارداد مدت زمان انجام كار -4

با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفي نامه  65/60/99لغايت  29/60/99: وقت اداري زمان فروش اسناد مناقصه -2

 كتبي 

بانك رسالت شعبه بلوار جمهوري اسالمي  9695265902ريال واريز به حساب جاري شماره  666/202 مبلغ فروش اسناد-3

 كرمان بنام شركت مديريت توليد برق كرمان

نيروگاه سيكل تركيبي شهيد سپهبد حاج قاسم  –رفسنجان  -اتوبان كرمان 26كيلومتر  محل فروش و تحويل اسناد: -1

 اداره تداركات و قراردادها –سليماني 

ريال است كه بايستي به يكي از  2620666666666 معادلشركت در مناقصه  سپرده مبلغ:  سپرده شركت در مناقصه -5

 د.ت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم گردذيل در پاك  روشهاي

 آن. رسيد و ارائه ز وجه مزبور به حساب شركت مديريت توليد برق كرمانواري -9-5

 ماه ديگر قابل تمديد باشد. 3ماه اعتبار و براي  3ضمانتنامه  بانكي به نفع كارفرما كه مي بايست از تاريخ صدور داراي  -2-5

    99/60/99 ه مورختا پايان وقت اداري روز شنب زمان تحويل پاكات پيشنهادي :-0

مي باشد كه حضور پيشنهاد دهندگان يا  26/60/99مورخ  شنبهيكصبح روز  96ساعت  زمان گشايش پاكات پيشنهادي:-0

         گشايش پيشنهادات آزاد مي باشد. نمايندگان آنان در جلسه

هاي كمتر از ميزان مقرر6 چك  امه هاي بانكي اشتباه يا سپرده هاي مخدوش6 سپردهضمانتنامضاء6 به پيشنهادهاي فاقد  -2

 ترتيب اثر داده نخواهد شد. و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود6 مطلقا  شخصي و نظاير آن

 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه6 در اسناد مناقصه مندرج است. -9

 به آدرسو پايگاه ملي مناقصات كشورtender.tpph.ir, kpp.co.irجهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سايت هاي 

iets.mporg.ir  و  آقاي نورالديني 2605داخلي  634-32529229-4مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفنهاي

  تماس حاصل فرماييد. 634-33302996-92آقاي يزداني و همچنيبن نمابر  2602


