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 ندارد 

 1400-م.ز-1  به شمارهزایده عمومي آگهي م

با بهره گیری   در نیروگاه شهید بهشتی لوشانخود را  قلم ضایعات    3مزایده فروش  شركت تولید نیروی برق لوشان )سهامی عام( در نظر دارد  

و از طريق مزايده به فروش برساند . كلیه مراحل فرآيند مزايده از دريافت     1000001481000001از سامانه تداركات الكترونیكی دولت به شماره ثبت ستاد  

انجام خواهد شد. الزم است   www.setadiran.irاسناد، ارائه پیشنهاد مزايده گران و گشايش پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس  

، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزايده محقق سازند . به   ان در صورت عدم عضويت قبلی در سامانهمزايده گر

ر داده نخواهد شد . پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تداركات الكترونیكی دولت و همچنین به پیشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب اث

 ساير اطالعات مورد نیاز به شرح ذيل اعالم می شود :

   4167697637كد پستی  8شركت تولید نیروی برق لوشان )سهامی عام(  به نشانی رشت بلوار نماز كوچه گلباغ پالک  نام و نشاني مزایده گزار : -1

 شان در نیروگاه شهید بهشتی لوشانقلم ضایعات شرکت تولید نیروی برق لو  3فروش  :  موضوع مزایده-2

  14تا ساعت    29/04/1400صبح  روز سه شنبه مورخ    10ساعت  متقاضیان می توانند  از    زمان ، مهلت ، مبلغ و محل دریافت اسناد و بازدید: -3

ريال)دو   2000000مراجعه و با پرداخت مبلغ    www.setadiran.irبه سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس    1400/ 09/05به مورخ نظهر روز ش

تمركز وجوه درآمد به نام شركت    IR410100004001103904018879میلیون ريال( از طريق درگاه پرداخت اينترنتی به شماره حساب   

برای خريد اسناد مزايده فوق اقدام نمايند . ضمنا پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع اجناس مطرح شده در مزايده، قبل    تولید نیروی برق لوشان)سهامی عام(  

 بازديد به عمل آيد .  10/05/1400روز يكشنبه مورخ  13صبح تا    9ساعت از ارائه پیشنهاد قیمت، از اجناس موضوع مزايده طی بازه زمانی 

  كه   تعیین شده است،  ریال    429.500.000به مبلغ    سپرده شركت در مزايده جهت شركت در مزايده  در مزایده :   نوع و مبلغ تضمين شركت-4

به حساب بانک مركزی  به شعب بانكی و دريافت اصل رسید پرفراژ شده بانكی  مراجعه حضوریضمانتنامه بانكی معتبر و يا واريز وجه از طريق  به صورت 

شماره   سپرده    4001103906376036به  وجوه  با    – )تمركز  دولتی  های  شركت  :  بودجه  شبا  شناسه  شماره 

IR540100004001103906376036  )در پاكت الک و مهر شده )پاكت الف( ارسال این مدارک  كه می بايست نسبت به   می باشد  

 به دبیرخانه شركت تولید نیروی برق لوشان )سهامی عام(  اقدام نمايند.   19/05/1400روز سه شنبه  مورخ  صبح   10تا ساعت 

می    19/05/1400صبح  مورخ    10تاساعت    مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الکترونيکي دولت و تحویل فيزیکي پيشنهادها: -5

 باشد.

 سالن کنفرانس شرکت تولید نیروی برق لوشان )سهامی عام( در   1400/ 19/05صبح   مورخ   11ساعت  گشایش پيشنهادها : و مکان  تاریخ -6

  الف پیشنهاددهندگان می بايستی ضمن بارگذاری پاكت)الف( درسامانه تداركات الكترونیكی دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل پاكتهای    تذكر مهم: 

به دبیرخانه شركت تولید نیروی برق     19/05/1400صبح  مورخ    10ه دراسناد مزايده، درپاكت الک و مهرشده تا ساعت  مطابق شرايط درج شد)ب(  )ضمانتنامه(و  

 لوشان )سهامی عام(  اقدام نمايند.

و جزئيات  -7 اطالعات  اسناد  سایر  مراحل  -8.  درج شده است  مزایدهدر  انجام  و  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت  نام  ثبت 

  88969737:    نام   ثبت  و تلفن دفتر  021- 57895789و    41934تلفن مركز راهبری و پشتیبانی    : (www.setadiran.ir)سامانهسایت    عضویت در

     . می باشد 021-85193768و 

 روابط عمومي شرکت تولید نیروی برق لوشان )سهامي عام( 
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