
  

           )فشرده( با ارزيابي کيفي مرحله ای يک عمومي  همناقص فراخوان

، انتقاال  زاتيکاال و تجه ديخر مربوط به های دارد فعاليت در نظر )سهامي خاص( شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان 

ياک  از طريا  مناقصاه عماومي را خود  ياتيبرق حوزه عمل یروين عيتوز ساتيشبکه و تاس ی، اصالح و نوساز يو برقرسان روين

واجد  انمانکاريبه پزير اطالعات و جدول به شرح و از طري  سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد(  با ارزيابي کيفي مرحله ای

 .ديماواگذار ن تيصالح

 رديف
شماره 

 مناقصه
 موضوع مناقصه

ضمانت نامه 

شرکت در فرايند 

 ارجاع کار  )ريال(

فراخوان در شماره 

 سامانه ستاد

زمان 

بازگشايي 

 پاکات مناقصه

1 1400-95 

و  رويا، انتقاال ن زاتيکاال و تجه ديخر

شبکه و  ی، اصالح و نوساز يبرقرسان

و روشاانايي باارق  عيااتوز ساااتيتاس

 )تجديد( معابر حوزه عملياتي رفسنجان

950،512،000 2000005۶۳0000098 
  12:00ساعت 

 شنبه  روز 

 به تاريخ

  1400-10-18 2 1400-101 

و  رويا، انتقاال ن زاتيکاال و تجه ديخر

شبکه و  ی، اصالح و نوساز يبرقرسان

حاوزه  بارق یرويان عيتوز ساتيتاس

 کرمانشمالغرب  عملياتي

1،22۶،000،000 2000005۶۳000009۷ 

 .باشديم يلزامابرنامه و بودجه  کشور /سازمان یزيو برنامه ر تيرياز سازمان مد معتبر روين یرتبه بند يارائه گواه - 1

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

( www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ساتاد( باه ردر) )شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بايستي در -۳

 ثبت نام و نسبت به تهيه ، تکميل و ارسال اسناد از طري  سامانه مذکور اقدام نمايند.

 .باشد مي 29/09/1400شنبه به تاريخ  دوصبح روز  08:00مناقصه در سامانه ستاد از ساعت اسناد تاريخ انتشار  -4

 مي باشد. 05/10/1400به تاريخ    يک شنبهروز  1۷داکثر تا ساعت ح از سامانهواريز وجه و دريافت اسناد رخرين مهلت  -5

 ررخرين مهلت بارگذاری اسناد و پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شارکت در فرايناد ارجااع کاا  -۶

 18/10/1400تاريخ  مناقصه بهصبح روز بازگشايي پاکات  9:00حداکثر تا ساعت 

و در محال  18/10/1400ظهر روز شنبه به تااريخ  12:00در ساعت  از طري  سامانه ستاد پاکات مناقصه زمان و محل بازگشايي -۷

 . سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان

 شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد . -8

 . بالمانع ميباشد و کارت شناسائي با ارائه معرفي نامهحضور پيشنهاد دهندگان در جلسه -9

   .در اسناد مناقصه مندرج است ساير جزئياتد و نمي باشيک مرحله ای با ارزيابي کيفي  به صورت اتمناقص -10

خيابان  -ی کرماني خيابان خواجو -کرمان :ر خصوص مناقصات ار جهت دريافت اطالعات بيشتر دزاطالعات تما) مناقصه گ -11  

                0۳4۳252000۳-تلفن   - و قرادادها  تدارکات اداره - ۳ساختمان شماره  -کرمان  شرکت توزيع نيروی برق شمال - توانير

( www.setadiran.irز طري  درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به ردر) )ا ليه مراحل برگزاری مناقصاتک - 12

 انجام خواهد شد .

 ضمنا اين رگهي عينا در سايت های اينترنتي به شرح زير 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 الع رساني مناقصات پايگاه ملي اط                                              

 روابط عمومي شرکت توزيع نيروی برق شمال استان کرمان                                                                                                                 
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