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  111/1011آگهی مزايده  عمومی  شماره 
فروش غرفه هاای قالا ا قاایامی وو او   ر قنماار ورکاتی شارکت توزياع نياروی بارق            عمومم   مزایدهدر نظر دارد شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی 

گورا  و بازگشوای  پاکوت اوا از      مزایدهاز دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد  مزایدهکلیه مراحل برگزاری . به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک  دولت برگزار نماید  آذربايجانغربی

گرا  در صمرت عدم عضمیت قبلو    مراحول تبوت نوام در سوایت مو کمر و        مزایدهو الزم است  انجام خمااد شد www.setadiran.ir:به آدرس( ستاد) طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک  دولت 

 .محقق سازند مزایدهدریافت گماا  امضای الکترونیک  را جهت شرکت در 

 .برگتقر خوقهد شد ورحله قی  يکوتقيده بصورت عمووی و :  1توضيح 

 .وی بايست  ر وحل قنمار ورکتی شرکت توزيع خمير يا به پوشال ريت تمديل واپس بارگيری وحمل شوند شرقيط وتقيده  12کاغذهای بامله وربوط به ر يف :  2توضيح 

درمحل انباراای این شرکت به نشان  (  90ال   1ار روز از ساعت ) شنبه چهارروز 31/30/9033تا تاریخ  روز چهارشنبه 91/33/9033از تاریخ ( با ارائه معرف  نامه ) اقالم ممضمع  مزایده  : 3تمضیح 

انبار مرکزی شرکت تمزیع نیروی ( ششصد متر پایین تر از بلمار فرودگاه ) بلمار فرودگاه و حد فاصل فرودگاه وسیلمی ارومیه و پشت سازما  جهاد کشاورزی استا  و ابتدای جاده روستای کملق :ارومیه 

 . برای یکبار قابل رویت م  باشد ب برق آذربایجانغر

 .نم  تمانند امراه داشته باشند ار شرکت کننده به تنهای  مجاز به بازدید از انبار بمده و "ضمنا-

 91/33/9033ممرخ   چهارشنبه روز: مناقصات در سایت تاریخ انتشار 

 33/33/9033ممرخ   شنبهیک روز 91ساعت : ناقصات از سایت آخرین مهلت  زمان  دریافت اسناد م

 93/30/9033ممرخ  شنبهپنجروز 91ساعت : مهلت زمان  ارائه پیشنهاد 

 .خمااد بمد 91/30/9033شنبه ممرخ روز ( یازده صبح)  99ساعت : و ج ب  زما  بازگشای  پاکت اای الف و

تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد اوای فاقود امضوا   مشورو        ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده ) پیشنهاد دانده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده   تضمینهای معتبر : تمضیح 

 .مخدوش و پیشنهادات  که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخما  واصل شمد مطلقا ترتیب اتر داده نخمااد شد

  ر وتقيده بريال وملغ اپر ه شرکت ویدقر وتقيدهشماره  شماره پارتی شرح قال ا غرفه ر يف

 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱۱ قنوقع الاتيک 1

1۱۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱2 

 0۱0۱۱۱0۱۱۱ فله

 2۱۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱۱ کنتور تکفاز و اه فاز  يجيتالی 2

 ۱۱۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱۱ کنتور وکانيکی ۹

 22۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱۱ ویره ها و کليد قتوواتيک 0

 1۱۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱۳ لوقزا ووتوری ۱

 1۱۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱1۱ غرفه وتفراله و لوقزا ق قری ۱

 10۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱11 قنوقع چرقغ های خيابانی ۱

 1۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱12 قنوقع الوپ ۱

 2۱۱0۱۱۱0۱۱۱ فله 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱1۹ بدنه واشين های قایامی ۳

 102۱۱0۱۱۱0۱۱۱ کيلوگرا1۱۱0۱۱۱ 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱10 آهن قالت 1۱

 100۱۱0۱۱۱0۱۱۱ کيلوگرا 2۱۱0۱۱۱ 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱1۱ قنوقع ويلگر  11

 ۱۱0۱۱۱0۱۱۱ کيلوگرا 2۱0۱۱۱ 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱1۱ کاغذ بامله 12

 2۱20۱۱۱0۱۱۱ کيلوگرا 2۱0۱۱۱ 11۱۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱1۱ الرالره های فلتی 1۹

 00۱۱20۱۱۱0۱۱۱  مع
 : اطالعات تماس دستگاه مزایده گ ار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصمص اسناد مزایده و ارائه پاکت اای الف

   0331داخل   300-3993نرسیده به چهارراه مخابرات   تلفن ( برق سابق) ارومیه   خیابا  سربازا  گمنام : آدرس 

 :اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضمیت در سامانه 

 319-13393939: مرکزتماس 

 319-36913393و319-33191333: دفترتبت نام 

 30031131993 - 31900003600: دفتر تبت نام ارومیه 

 .ممجمد است "مزایده گر /پروفایل تامین کننده /بخش تبت نام " www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاترتبت نام سایر استانها در سایت سامانه 

 :تیب به آدرس اای وسایت شرکت تمزیع نیروی برق آذربایجانغرب  و سایت مل  مناقصات  به تر( شرکت تمانیر ) فراخما  مزایده در سایت اای اطالع رسان  معامالت صنعت برق  "ضمنا
Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir   قابل مشااده است . 

 .سایر اطالعات و جزئیات مربمطه در اسناد مزایده  مندرج است:  6تمضیح 

 شرکت تمزیع نیروی برق آذربایجانغرب  روابط عممم 

http://www.setadiran.ir/
http://www.setadiran.ir/

