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 ( دوم اول و نوبت ) اي مرحله دو  -عمومی اتمناقص آگهی

 مناقصه اسناد بهمراه که فنی الزامات برابر ، تائیدیه داراي کاالي کنندگان تأمین و کنندگان تولید بین از دارد نظر در مازندران برق توزیع شرکت

 : نماید خریداري را ذیل شرح به کاالي شد، خواهد ارائه

 نام مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروي برق مازندران -1

 ردیف
 شماره مناقصه

 )ریال( تضمین  شرح مناقصه

1 400110088 
در قدرتهاي مختلف  (AB)کیلوولت کم تلفات  20دستگاه انواع ترانسفورماتور روغنی سه فاز  300خرید 

 )به همراه ارزیابی کیفی(
10.812.000.000 

 2.063.000.000 رشته در سایزهاي مختلف )به همراه ارزیابی کیفی( 6متر انواع کابل خودنگهدار فشارضعیف  50.000خرید  400110089 2

 2.000.000.000 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش در کششهاي مختلف )به همراه ارزیابی کیفی( 1.200خرید  400110090 3

 2.318.000.000 توزیع برق بارانی )به همراه ارزیابی کیفی( دستگاه انواع تابلوعمومی 230خرید  400110087 4

 توضیحات:

 باشد. یم عیتوز ينامه تضمین شرکتها نیشرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئ نیتضم -1

 خواهد نمود . يشرکت در مناقصه خوددار نیارائه وجه نقد و...تحت عنوان تضم ،یچک شخص رشیاز پذ شرکت نیا -2

که  یشنهاداتیپ مقرر و زانیکمتر از م يمخدوش ، سپرده ها يفاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده ، سپرده ها يشنهادهایبه پ -3

 اثرداده نخواهد شد. بیفرآخوان واصل شود مطلقاً ترت نیمدت مقرر در ا يبعد از انقضا

 و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است . طیشرا ری( سا5

 است. یمنابع از محل اعتبار داخل نی( تام6

 01/07/1400پنجشنبه مورخ   روز لغایت پایان وقت اداري 28/06/1400از روز یکشنبه تاریخ زمان فروش اسناد :  – 2

 . سامانه مناقصه  www.setadiran.irدولت به آدرس  یکیسامانه تدارکات الکترون:  اسناد دریافت محل – 3

 (اینترنتی درگاه طریق از رداختپ)ساريامیر مازندرانی  شعبه ملت انکب 5240332412 شماره جام بحساب ریال 545.000 مبلغ: اسناد فروش مبلغ –4

 باشد. می 12/07/1400شنبه مورخه دو روز  11اسناد حداکثر تا ساعت  تحویل زمان پاکات) ارزیابی کیفی، الف،ب و ج(: تحویل مهلت -5

 .گیرد می انجام 12/07/1400 مورخه شنبهدو روز 12 ساعت:  ارزیابی کیفی پاکاتهمچنین زمان بازگشایی 

 گردد. اعالم می به صورت کتبی مناقصه گران کیفی ( بعد از نتیجه ارزیابی الف و ب)  تبصره: زمان بازگشایی پاکات

 اسکن صورت به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه در بایست می اسناد: (ج و الف،بپاکت ارزیابی کیفی،  ) مناقصه اسناد تحویل محل -6

 .گردد بارگذاري

 تدارکات امور...  ا حزب خیابان از بعد ، خزر بلوار ، ساري آدرس به ،شرکت در مناقصه می باشد ضمانتنامه اصل محتوي که الف پاکت فقط: تبصره

 .گردد تحویلمازندران  استان برق توزیع شرکت

 . امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندرانار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ..: ساري ، بلومناقصه اسناد  بازگشایی محل  -7

    نشانی کسب اطالعات بیشتر :  – 8

  www.Tender.Tavanir.org.irسایت معامالت توانیر به آدرس  -ب              setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  -الف

 اداره مناقصات                                                       -امور تدارکات  011 -33405121شماره تلفن  -ت                  maztozi.irسایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس -پ

   روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق مازندران          

 

  

 
 مازندرانشرکت توزیع نیروي برق 

 سهامی خاص()                        

 بسمه تعالی                                 تاریخ:

 شماره:
 «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

http://www.tender.tavanir.org.ir/

