
عمومیمزایدهآگهی
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی    از طریـق  را کیلوگرم سیم مسی اسقاط37.000شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در نظر دارد 

آید.مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان واجد شرایط (مطابق با اسناد مزایده) دعوت به عمل میدولت

مبلغ تضمین شرکت در شماره مزایدهمزایدهشــــرحردیف
مزایده (ریال)

3/14002.840.000.000-2کیلوگرم سیم مسی اسقاط در نمرات مختلف37.000فروش1
مـورد تاییـد شـرکت    و یا سازنده سیم و کابل و کارخانجات ذوب مس که داراي پروانه بهره برداري معتبر صرفاً به شرکتهاي تبصره: 

پاکـات ایشـان   ،ي برق گلستان یا توانیر واگذار میگردد و در صورت ارائه قیمت توسـط اشـخاص یـا شـرکتهاي متفرقـه     توزیع نیرو
بازگشایی نخواهد شد.

فروش اسناد مزایده:-1
بحسـاب فراگیـر   بابـت مزایـده  از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت     ریـال 300.000توانند ضمن واریز مبلغ متقاضیان می

گرگان بنام شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان، جهت دریافـت اسـناد مزایـده از    ولیعصرشعبه تجارتنزد بانک 3136038140
به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.15:30الی7:30ساعت 27/04/1400لغایت 21/04/1400تاریخ 

مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات:و جبنحوه برگزاري و محل تحویل پاکت الف،-2
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی    گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه مزایدهتا ارائه پیشنهاد مزایدهاز دریافت اسناد مزایدهکلیه مراحل برگزاري 

عصر آدرس گرگان، خیابان ولیبهشدهمهر و موم ، ب و جت الفاتحویل پاکانجام خواهد شد و www.setadiran.irدولت به آدرس 
و زمان بازگشایی پاکات 11/05/1400مورخ شنبهدوروز صبح 10طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت 23عدالت 

باشد.شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان میدر سالن جلساتروزهمان 11در ساعت

که به مدت مزایدهبه میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مزایدهدر ضمانت نامه شرکت مبلغ -3
مزایدهسه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهاي زیر ، همرا ه با  اسناد

گزار تسلیم شود :مزایدهدر پاکت ( الف ) به دستگاه 
ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي –الف

جمهوري اسالمی ایران هستند.
نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع 0222148886007اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاري شماره -ب

نیروي برق استان گلستان. 
ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوي بیمه مرکزي ایران -پ
بر اساس فـرم نمونـه ضـمیمه اسـناد     زیع نیروي برق استان گلستانگواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوي  امور مالی شرکت تو-ت

مناقصه 
مزایدهچک تضمین شده بانکی براي تضمین شرکت در -ث

با معرفی نامه کتبی روي پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیممزایدهذکر شماره -4
آزاد است.معتبر

هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.ت توزیع گلستان در رد یا قبول شرک-5
و دنباشیمwww.setadiran.irیدولت به نشانیکیسامانه تدارکات الکتروندریافت و ارسال پیشنهادات از طریقبه مکلفمزایده گران-6

می باشد.مزایدهپرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده 
شنهادهاي فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده به پی-7

نخواهد شد.
.گزار می باشدمزایدههزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه -8
و پایگاه ملی اطالع رسانی www.Tavanir.org.irضمناً این آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی -9

017-32684412باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن قابل دسترسی میhttp://iets.mporg.irمناقصات به نشانی 
فاکس نمائید.017-32627430تماس و به شماره تلفن 

مندرج است.مزایدهت مربوطه در اسناد سایر اطالعات و جزئیا-10

استان گلستانروابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق


