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*( شوارُ *) 79/3
شرکت هراترات ایراى ((هٌطقِ گیالى))
موضوع مناةصه  :خریذ اًَاع هرتلف سین ٍکاتلْای هوائی مهاردار و بذون مهار مسی
مددذیری

مخددابرا منطتدده گددن ن در ر ددر دارد بدده مهدد

ددامن ارددواع مخف دد

سددنو و کاب هددا هددوائی مهدداردار و بددذون

مهددار مسددی مددورد رندداد خددود را ؛ اد طریددب برگدد ار مناةصدده خرددومی خریددذار ررایددذ ل اددزا اد ک ندده وانددذ کننددذگان
در مهد
ده ملفدد
دی رامد
ده ملررد
دا ارائد
دذ بد
دی ید
دو بلرد مد
دی دخد
داخ د
رش

– گ سار – ساخفران مرک

سپرزُ شرکت زر هٌاقصِ :

دن ن –
ده در : :گد
دزکر بد
دوا ااد
ده رد
دناد مناةصد
دذ اسد
خرید

– طدته سوم – واحذ ةراردادها مرامله رراینذ ل

تِ هثلغ  1/097/000/000ریال هی تاشس .

روع ضرن شرک در مناةصه بصور ضواًتٌاهِ تاًكی ٍ یا چك تضویٌی هؼتثر تاًكی زر ٍجِ شرکت هراترات ایراى هی تاشس.
(( ضوٌاً تِ پیشٌْازّای فا قس سپرزُ  /هرسٍش ٍیا کوتر از هیساى هقرر ؛ چك شرصی ٍ ًظایرآى ؛ ترتیة ا ثر زازُ ًرَاّس شس)).
ّسیٌِ ذریس اسٌاز هٌاقصِ ٍشوارُ حساب :
ٍاریس هثلغ  200/000ریال تِ حساب سپْر  0102021202000تٌام هراترات هٌطقِ گیالى ًسز تاًك صازرات .
 10رود شنده مورخ  79/03/12می باشذل

آذریي تارید فرٍش اسٌاز هٌاقصِ از تارید ًشر آگْی  :حذاکثر اساخ

آذریي هْلت تحَیل پاکات  :ا ساخ 10رود سه شنده مورخ  79/03/22حوی به دبنرخاره خواهذ بود ل
تارید ٍساػت ٍ هكاى تازگشایی پاکات  :پاکتْای شرکت کٌٌسگاى زر هٌاقصِ رٍز چْارشٌثِ هَرخ  79/30/23ازساعت 14

(( زرسالي کٌفراس ٍاقغ زرطثقِ پٌجن ساذتواى هرکسی هراترات هٌطقِ گیالى تازگشائی ذَاّس شس )) .
حسًصاب تازگشائی پاکات هٌاقصِ  :حساقل زٍپاکت رسیسُ
(((کلیِ کاالی هَضَع هٌاقصِ هی تایستی استاًسارز ٍتراساس هشرصات فٌی زرذَاستی شرکت هراترات ایراى تاشس))).

رػایت قاًَى حساکثر استفازُ از تَاى فٌی ٍ هٌْسسی کشَر الساهی است
تَجِ :
اا )) تِ پیشٌْاز ّای فاقس اهضاء ،هشرٍط،هرسٍش ٍ پیشٌْازّایی کِ تؼس از اًقضاء هست هقرر زر فراذَاى ٍاصل شَز ،هطلقاً ترتیة اثر زازُ
ًرَاّس شس  .ضوٌاً هسیریت هراترات هٌطقِ گیالى زرقثَل یا رز ّر یك یا توام پیشٌْاز ّا هرتارتَزُ ٍزرصَرت رز پیشٌْاز زالیل آى را تصَرت
هكتَب تِ پیشٌْاز زٌّسُ اػالم ذَاّس کرز.
ب )) ضوٌاٌ حضَرًوایٌسُ تام االذتیارشرکت تاارائِ هؼرفیٌاهِ هؼتثرزرجلسِ کویسیَى هٌاقصِ زررٍزتازگشایی پاکت تالهاًغ هی تاشس .

تلفي  013- 33132330 :زٍرًَیس :

(( 013-33132320شرکت هراترات ایراى -هٌطقِ گیالى)) 
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