
 

 

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

   ((به صورت همزمان شناسایی شرکت های مشاور فراخوان))

تجربره  دارای  واجر  صریتیت وشررکتهای دارد از  شرکت توزیع نیرروی بررق شرماس اسرتان کرمران در ن رر

اطیعررات و ارتطاطررات  یسررازی ن رراي مرر یریت خرر مات فرر   ورو ویررادی کرراری در وررروای هررای مشرراوری 

 دعوت به همکاری  نمای . ( ITIL & COBIT) ریشرکت توان ش ی یساز یبراساس م س بوم

 خ مات شرح شماری فراخوان
شماری فراخوان در 

 سامانه ستاد

87- 1400 

  شرراوری و ویررادی سررازی ن رراي مرر یریت خرر مات فررم

ی سرازی اسراس مر س بروم وری اطیعات و ارتطاطرات بر

 ( ITIL & COBIT)شرکت توانیر ش ی 

2000005630000074 

 ( www.setadiran.ir) شرکت کنن گان در فراخوان الزاما بایستی در سامانه ت ارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بره  درس-1

 اسناد از طریق سامانه مذکور اق اي نماین .ثطت ناي و نسطت به تهیه، تکمیل و ارساس 

معتطر در رشته مشاوری و ن ارت  یکیانفورمات یهاشرکت تیو اتراز صیت یبن رتطه نامهیگواهای مشاور دارای شرکت ه-2

ریخ  بره ترا شرنطهسره روز از  اسرناد ارزیرابی کیفری را  می توان اطیعات و ارتطاطات  یفناور ک،یانفورمات یهاطرح یبر اجرا

با مراجعه به سایت سامانه تر ارکات الکترونیکری دولرت )سرامانه سرتاد(  12/07/1400مورخ   شنطه روز دو لغایت 06/07/1400

 دریافت نماین .

  بره تراریخ شرنطه روزصرط   09:00ت اکثر تا سراعت  در سامانه ستادارزیابی کیفی تکمیل ش ی  اسناد خری  مهلت ارساس  -3

 می باش . 24/07/1400

خیابان  -ی کرمانی خیابان خواجو -کرمان ،ت طرح جزئیا اطیعات تماس کارفرما جهت دریافت اطیعات بیشتر در خصوص -4

 :تلفر   -  اداری تر ارکات و قراردادهرا – 3سراختمان شرماری  -کرمران شرکت توزیع نیرروی بررق شرماس اسرتان  - توانیر

03432520003           

 سایر اطیعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی  من رج است . -5

ای   گهی به من ور ارزیابی کیفی انتشار یافته و وس از ارزیابی از متقاضیان واج  شرایط طی مراتل بعر ی دعروت بعمرل  -6

اد فاق  امضاء، مخر و  ، ییرر خواه   ورد. ضمناً در قطاس ارائه م ارك ارزیابی وجهی دریافت نخواه  ش .به م ارك و اسن

مستن  ، و م ارکی که بع  از انقضاء مهلت قی  ش ی در  گهی واصل شون ، ترتیب اثر دادی نخواه  ش  . ب یهی است ارائره 

 م ارك هیچ گونه تقی را برای متقاضیان جهت دعوت به ارائه ویشنهاد ایجاد نخواه  کرد.

 نی ذیل قابل دسترسی میطاش .ضمنا ای   گهی عینا در سایت های اطیع رسا

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

 مي باشد www.tavanir.org.irشبكه اطالع رساني معامالت توانيربه نشاني                                                                                 

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

 ت توزيع برق شمال استان كرمانروابط عمومي شرك                                                                                                    
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