
 

 

 با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی واقتصادی کشور سهیم باشیم

   ((بار و پاسخگویی شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک فراخوان))

 دارای  دارد  اع  شرررکتهای خرر ماا مشرراور  شرررکت توعیررر نیررروی برررق شررکام اسررتان کرمرران در ن ررر

، برررای انجررام خرر ماا ی در پرررو   هررای مشرراور  در خصرروی کرراهش پیررک مشررترکی  برررق تجربرره کررار

دعروا و پاسرخگویی برار بررق خرانگی و تجراری در کراهش پیرک  اجرایی طرح افراایش مشرارکت مشرترکی 

 به هککاری  نکای .

 شرح شکار  فراخوان
شکار  فراخوان در 

 سامانه ستاد

12- 1400 

ور داوطلرب در اجررای فراخوان شناسرایی شررکت هرای مشرا

طرح کاهش پیرک برار مشرترکی  خرانگی و تجراری در کراهش 

پیررک و پاسررخگویی بررارموع  عکلیرراتی شرررکت توعیررر نیررروی 

 )شهر کرمان( برق شکام استان کرمان

2000005630000014 

 ( www.setadiran.ir) شرکت کنن گان در فراخوان الااما بایستی در سامانه ت ارکاا الکترونیکی دولت )ستاد( بره ددر -1

 ثبت نام و نسبت به تهیه، تککیل و ارسام اسناد اع طریق سامانه مذکور اق ام نکاین .

 لغایت 12/03/1400به تاریخ  روع چهارشنبه اع  اسناد ارعیابی کیفی را  صالمیت  می توان گواهینامه ای مشاور دارای شرکت ه-2

 با مراجعه به سایت سامانه ت ارکاا الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( دریافت نکاین . 19/03/1400مورخ   رشنبهچها

 03/1400 /29 به تاریخ شنبه  روع 11م اکثر تا ساعت  در سامانه ستادارعیابی کیفی تککیل ش    اسناددخری  مهلت ارسام  -3

 .می باش 

خیابان  -ی کرمانی واجوخیابان خ -کرمان: جائیاا طرح  ت اطالعاا بیشتر در خصویاطالعاا تکا  کارفرما جهت دریاف -4

          03432539692تلف  :  -  دفتر م یریت مصرف – 3ساختکان شکار   -کرمان شرکت توعیر نیروی برق شکام استان  - توانیر

 سایر اطالعاا و جاییاا مربوطه در اسناد ارعیابی کیفی  من رج است . -5

ای  دگهی به من ور ارعیابی کیفی انتشار یافته و پس اع ارعیابی اع متقاضیان واج  شرایط طی مرامل بعر ی دعروا بعکرل  -6

خواه  دورد. ضکناً در قبام ارائه م ارك ارعیابی وجهی دریافت نخواه  ش .به م ارك و اسناد فاق  امضاء، مخر و  ، ییرر 

ت قی  ش   در دگهی واصل شون ، ترتیب اثر داد  نخواه  ش  . ب یهی است ارائره مستن  ، و م ارکی که بع  اع انقضاء مهل

 م ارك هیچ گونه مقی را برای متقاضیان جهت دعوا به ارائه پیشنهاد ایجاد نخواه  کرد.

 ضکنا ای  دگهی عینا در سایت های اطالع رسانی ذیل قابل دسترسی میباش .

 مي باشد  www.nked.co.ir سايت اينترنتي اين شركت به آدرس :                                                                                 

 مي باشد www.tavanir.org.irني شبكه اطالع رساني معامالت توانيربه نشا                                                                                

 مي باشد HTTP://iets.MPORG.IR پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات                                                                                

 

 وابط عمومي شركت توزيع برق شمال استان كرمانر                                                                                                                    
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