
  

 

 )فشرده( با ارزیابي کيفي مرحله ای یک عمومي  همناقص فراخوانتجدید 

شبکه  یو بهساز یتوسعه ، نگهدار مربوط به در نظر دارد فعاليت )سهامي خاص( شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان 

یک مرحله ای با ارزیابي کيفيي  عمومي از طریق مناقصه را  زرند ياتيحوزه عمل ريشرکت توان ياز محل منابع داخل یيبرق روستا

واگياار  تيواجد صيالح مانکاريبه پزیر اطالعات و جدول به شرح و از طریق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( )فشرده( 

 .دیمان

 ردیف
شماره 

 مناقصه
 موضوع مناقصه

ضمانت نامه 

شرکت در فرایند 

 ارجاع کار  )ریال(

شماره فراخوان در 

 ادسامانه ست

زمان بازگشایي 

 پاکات مناقصه

1 1400-63 

شبکه  یو بهساز یتوسعه ، نگهدار

 زرند ياتيحوزه عمل یيبرق روستا

 ريشرکت توان ياز محل منابع داخل

 به صورت کليد در دست

441,000,000 2000005630000073 
شنبه روز 

24/07/1400 

 .باشديم يکشور /سازمان برنامه و بودجه الزام یزیو برنامه ر تیریاز سازمان مد معتبر روين یرتبه بند يارائه گواه - 1

 .باشديم يالزام ياز اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماع و معتبر مرتبط يمنیا تيصالح ديتائ نامهيگواه ارائه -2

( www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونيکي دولت )سيتاد( بيه ردر) )شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستي در -3

 ثبت نام و نسبت به تهيه ، تکميل و ارسال اسناد از طریق سامانه ماکور اقدام نمایند.

 .ميباشد 06/07/1400به تاریخ   شنبهسه صبح روز  00:80تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت  -4

 12/07/1400شنبه به تاریخ   دوروز  00:17حداکثر تا ساعت  از سامانه مناقصهفت اسناد واریز وجه و دریارخرین مهلت  -5

 رخرین مهلت بارگااری اسناد و پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شيرکت در فراینيد ارجياع کيار  -6

  24/07/4001روز شنبه به تاریخ صبح روز بازگشایي پاکات  00:9حداکثر تا ساعت 

روز شينبه بيه تياریخ روز بازگشایي پاکات صبح  00:11ساعت  از از طریق سامانه ستادان و محل بازگشایي پاکات مناقصه زم -7

 . و در محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان 24/07/1400

 شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار مي باشد . -8

 . با ارائه معرفي نامه و کارت شناسائي بالمانع ميباشدحضور پيشنهاد دهندگان در جلسه -9

مربوطيه در اسيناد مناقصيه لزامات ، شرایط و ا سایر جزئياتبه صورت یک مرحله ای با ارزیابي کيفي مي باشند و  مناقصه -10

   .مندرج است

خيابان  -ی کرماني خيابان خواجو -کرماناطالعات تما) مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص مناقصات :  -11  

-تلفين   - و قرادادهيا  تيدارکات اداره - 3سياختمان شيماره  -کرميان شرکت توزیيع نييروی بيرق شيمال اسيتان  - توانير

03432520003                

( www.setadiran.irاز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به ردر) )ليه مراحل برگزاری مناقصات ک - 12

روفایل /تامين کننده /مناقصيه گير اطالعات تما) دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ماکور بخش ثبت نام/پ انجام خواهد شد .

 موجود ميباشد.

 ضمنا این رگهي عينا در سایت های اینترنتي به شرح زیر در دستر) ميباشد.
 مي باشد  www.nked.co.ir سايت اينترنتي اين شركت به آدرس :                                                          

 مي باشد www.tavanir.org.irتوانيربه نشاني  شبكه اطالع رساني معامالت                                               

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

 روابط عمومي شرکت توزیع نيروی برق شمال استان کرمان                                                                                                                 
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