
ساخت و نصب 

دارای سوابق مرتبط 

شماره تلفن 

حداكثر تا 

با هماهنگي قبلي نسبت 

و اخذ مدارك اقدام 

 الزم بذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه

***************************************  

  

  جنب شرکت ايران ترانسفو

  )واحد خريد وسفارشات 

كت
شر

 
سفو
ران
ت

ور
مات
ر

 
يع 
وز
ت

ان
زنگ

  

  
  ) ۱۲۳۹۴/۹۶- ۱ شمارهآگهی مناقصه (

  شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان

ساخت و نصب  نسبت به طراحي، تامين،در نظر دارد از طريق مناقصه 

 .اقدام نمايدسوله 

دارای سوابق مرتبط تامين كنندگان واجد شرايط و و  از شرکت ها ،

شماره تلفن  با صورت تمايل به همكاري گردد درميدرخواست 

حداكثر تا  تماس حاصل نموده و در صورت لزوم ۳۳۷۹۱۲۹۱-۰۲۴

با هماهنگي قبلي نسبت   ۱۱/۰۹/۱۳۹۶پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

و اخذ مدارك اقدام ) الزامي(به اعزام نماينده خود جهت سايت ويزيت 

  .نمايند

الزم بذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه

 : به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييدميتوانيد 
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  )هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد(
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  ، بارگيري، حمل و نصب سوله)ضد زنگ و رنگ(طراحي، تامين، ساخت، رنگ آميزي : موضوع 

  ) :۱۲۳۹۴/۹۶-۱شماره (شرايط شرکت در مناقصه       
  
 .ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتويات مربوطه .۱
وشروطی که موجب تنزل کيفيت فنی            ، فاقد سپرده     مضاء،دريافت شده پس از موعد مقرر      به پيشنهادات مبهم،بدون ا .۲

  .و يا افزايش بار مالی باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد 
پيشنهادات رسيده در کميسيون معامالت مفتوح و از بين پيشنهادات ، پيشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای                                              .۳

 .قيمت پيشنهادی پائين باشد برنده اعالم خواهد شد 
در موقع                                        عوار   ،  هر گونه ماليات         .۴ که در صورت لزوم   ، کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه مي باشد  و  ض 

برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد                       نام  پرداخت از بهای کاال يا صورت کارکرد کسر گرديده و به                           
 .شد 

صورت مي پذيرد و       مله   در صورتيکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم معا                                   .۵
 .از معامله امتناع ورزد سپرده وی نيز ضبط خواهد شد نيز در صورتی که برنده دوم 

باقی خواهد       ترانسفورماتور توزيع زنگان             سپرده مناقصه يا ضمانت نامه نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد                                .۶
 .ئي پاکتها آزاد خواهد شد روز پس از بازگشا ۴۵ماند و برای نفرات غير برنده حداکثر 

 .هيچ پيشنهاد دهنده حق تماس با خريدار از زمان بازگشائي پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد را ندارد  .۷
گشائي پاکتها تا انعقاد قرارداد               هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پيشنهاد دهنده از هنگام باز                                   .۸

 .خواهد شد  برای خريدار منجر به رد پيشنهاد
روز      ۹۶/ ۰۹/ ۱۱  وقت اداری        پيشنهادات قيمت بايستی خوانا و بدون قيد و شرط در داخل پاکت در بسته و تا پايان                                   .۹

 .زنگان تحويل گردد شركت ترانسفورماتور توزيعبه واحد خريد شنبه 
 .بهای هر محموله دريافتی دو ماه پس از تائيد آن به فروشنده پرداخت خواهد شد  .۱۰
 .يل کاال درب کارخانجات زنجان بوده و هزينه حمل به عهده فروشنده مي باشد محل تحو .۱۱
 .زنگان در افزايش يا کاهش ميزان درخواست مختار است  ترانسفورماتور توزيعشرکت  .۱۲
 .در رد يا قبول کليه و يا هر يک از پيشنهادات مختار است ترانسفورماتور توزيع زنگان شرکت  .۱۳
 .حضوري انجام خواهد شد بازگشايي پاكات بصورت غير .۱۴
 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .۱۵

...............................................................................................................................................................  
  

/ مدير مسئول يا نماينده تام االختيار شرکت                ......................................  موارد فوق روئيـت گرديد و مورد قبول اينجانب 
  .مي باشد .................................. فروشگاه 

  
                                                                نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت                        
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  :کت در مناقصه مدارک الزم جهت شر         
  

رفاه کارگران شعبه بانک  ۲۵۷۳۳۷۴به حساب شماره  ريال ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ضمانت نامه به مبلغ فيش واريزي يا  .۱
 .زنگان  ترانسفورماتور توزيعايران ترانسفو زنجان بنام شرکت 

ص حقوقي ، شناسه ملي ، كد اقتصادي اشخا/ حقوقي ، كدملي/ اطالعات كامل از قبيل نام اشخاص حقيقي " لطفا(
  .)آدرس و تلفن پشت فيش واريزي يا ضمانت نامه بانكي قيد گردد

 .و رضايت نامه از كارفرمايان سابقارائه سوابق كاري مرتبط  .۲

 .روزنامه رسمي و آخرين آگهي تصميمات و تغييرات  .۳

                 ت و برگ تائيد شده شرايط شرکمشخصات فنی  ، ۳تا  ۱ هاي مدارک مذکور در بندحاوی ) الف ( پاکت  .۴
 .در مناقصه 

 .حاوی قيمت پيشنهادی) ب( پاکت  .۵

زنگان که حاوی نوع و مقدار کاال و  ترانسفورماتور توزيعارائه قيمت مي بايستی در برگ استعالم بهاء شرکت  .۶
 .زمانبندی مي باشد ، انجام پذيرد

ال مدارک قرار گرفته و توسط پاکت الف و ب بايد بصورت دربسته و الک و مهر شده در پاکت مخصوص ارس .۷
از طريق آدرس زير   ۱۱/۰۹/۹۶پست پيشتاز و يا بصورت دستی به نحوی ارسال شوند که حداکثر تا تاريخ 

 .دريافت گردد 
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