
 
 فروش کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم  اسقاط و کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه اسقاط و سیم مسی اسقاط   : مزایده موضوع

 3/400: مزایده شماره 
و  شرکت توزیع برق خوزستان    درنـظراستاحتراماً چـون   اسقاط  مستقیم   اتصال  فاز  سه  دیجیتالی  کنتور  فروش 

چ  تکفاز  دیجیتال  اسقاط  کنتور  مسی  سیم  و  اسقاط  تعرفه  فروش  ند  به  ای   مرحله  یک  عمومی  مزایده  از طریق  را 

به شرح    31/03/00لغایت  00/ 24/03تاریخ  از    تاریخوانند ازت  مي  مزایدهمتقاضيان شركت  ا  لذ   برساند
 : فوق را دریافت نمایندمزایده  اسناد  ذیل 

     www.setadiran.ir   آدرس الکترونيکيبا    سامانه ستاد ایران  ق ذاری پاكات مزایده فقط از طریاسناد و بارگدنلود    -1
 . م خواهد بود قابل انجا

بایست  محترم   ارانیدخر  -2 مزایده   بابت  مي  اسناد  واریزی   خرید  حساب    ریال  000/000/1مبلغ    فيش    سپهربه 

 به  را  ل فیش واریزیاصو    12:30  صبـح لغـایت    8زسـاعـت  ا  و  ، واریز  اهوازصادرات شعبه دز  بانك    0104978200007
 .  ندتحویل نمای  202 م اطاقان شهيدمنصفي طبقةدوامانيه خياب-تداركات شركت واقع در اهواز امور

 ضميمه پاكت الف گردد(. ش واریزی  في )كپي  توجه :* 

شركت توزیع برق استان  حراست   به   14/04/00شنبه دو زرو  تا پایان وقت اداریبایستي مي پاكات پشنهادات -3
 خوزستان واقع دراهوازتسليم ورسيددریافت گردد. 

 01ساعت 15/04/00مورخ شنبه سه روز مزایده  تاریخ بازگشایی پاکات

 8از ساعت  تعطيل  زبج13/04/00  یکشنبه  لغایت00/ 01/04شنبه  سه  از اقالم مورد مزايده از تاريخ  ریخ بازدید  ات 

از  12:30  الی بازردريا  پس  امور  از  مجوز  قراردادها  فت  و  اجناس  گانی  نگهداري  محل  در مزايده  به 

 ند. عمل آوره  عه و از اقالم مورد مزايده بازديد بمراج  4تابعه مطابق فرم شماره  انبارهاي 
                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 امی است الز ذیل رعایت موارد 
 

باشد كه مي بایستي بصــورت رســيد واریــز وجــه ،   ميه  پيوست اسناد مزایده  شركت در مزایده  مبلغ سپرده   •
 ارائه گردد . ضمانتنامه بانکي چك یا 

ر یا چك شخصي و نظایر ی فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقربه پيشنهاد ها •
 د . هد شآن ترتيب اثر داده نخوا

فاقد امضا، ، مخدوش و پيشنهاد اتي كه بعد از انقضاء مدت مقــرر واصــل شــود مرلقا ترتيــب  به پيشنهاد ها ی •
 اده نخواهد شد .  اثر د

 
 
 
 
  
  
 


