تاريخ :

84/ 4 /

شمارٌ :

84/ 620-

پیًست :

(آگهی فراخًان)

مًضًع :مىاقصٍ عمًمی يك مرحلٍ اي بٍ شمارٌ  98/017معحش
در خصًص خريذ لباس كار زمستاوی
ضشوت حفاسي ضوال دس ًظش داسد هَضَع هٌالػِ فَق الزوش سا با هطخػات ٍ ضشايظ ولي ريل اص عشيك بشگضاسي هٌالػِ ػوَهي بِ
پيواًىاس ٍاجذ ضشايظ ٍاگزاس ًوايذ.

رديف

شمارٌ

شرح مختصر خذمات

مىاقصٍ

مبلغ تضمیه شركت در مىاقصٍ (بٍ ريال)

ضشوت حفاسي ضوال دس ًظش داسد 1273دست

1

98/017

البسِ واس صهستاًي واسوٌاى ػولياتي خَد سا اص
عشيك هٌالػِ ػوَهي تاهيي ًوايذ.

19,530,000

زمان تحًيل

دٍهاُ پس اص
ػمذ لشاسداد

(ًَصدُ هيليَى ٍ پاًػذ ٍ سي ّضاس سيال)

الف :شرح مختصر خذمات:
ب) هحل تحَيل :اًباس ضشوت حفاسي ضوال ٍالغ دس ضْش اَّاص

ج)مذارک ي شرايط ايلیٍ متقاضیان:
 -1تَاًايي تْيِ ٍ اسائِ تضويي ضشوت دس هٌالػِ هٌذسج دس جذٍل فَق .
 -2تَاًايي تْيِ ٍ اسائِ تضويي اًجام تؼْذات لشاسداد ،دس غَست بشًذُ ضدذى هؼدادل  %5هبلد اٍليدِ لدشاسداد بػدَست
ضواًتٌاهِ باًىي هؼتبش/سپشدُ ًمذي.
-3داسا بَدى حسي سابمِ واس ٍ تجشبِ وافي ٍ هؼتبش ٍتَاًايي هالي ٍ ًيشٍي اًساًي با تجشبدِ ٍ اسائدِ تػدَيش لشاسدادّداي
هشتبظ با هَضَع هٌالػِ.
 -4تػَيش آگْي تأسيس ٍ اساسٌاهِ ضشوت ٍ آگْي آخشيي تغييشات سٍصًاهِ سسوي ٍ گضاسش باصسس لاًًَي عي سِ سدال
اخيش (دس سابغِ با اضخاظ حمَلي) ،وِ دس غَست ػذم اسائِ هَسد اخيش بِ دسخَاست هتماضي ضشوت دس هٌالػِ تشتيب اثش
دادُ ًخَاّذ ضذ.
هتماضياًي وِ داساي ضشايظ هزوَس دس بخص "ج" فَق بَدُ ٍ تَاًايي ٍ آهادگي اجشاي واسّا ٍ خذهات سا داسًذ ،هيتَاًٌدذ
فشم ّاي استؼالم اسصيابي ويفي هٌالػِ گشاى سا اص عشيك هشاجؼِ بِ پايگاُ اعالع سساًي ضشوت بِ ًطداًيwww.ndco.ir
دسيافت ًوَدُ ٍ آى فشمّا سا پس اص تىويل بِ ّوشاُ هذاسن هؤيذ ٍ تماضاي وتبي دس خػدَظ هٌالػدِ هدزوَس ،حدذاو ش
ظشف هذت ّفت ( )7سٍصواسي اص تاسيخ دسج آگْي بشاي اسصيدابي بدِ ًطداًي تْشاى،خيابداى ٍليؼػدش ،بدا تش اص خيابداى
ضْيذبْطتيً ،بص خياباى دل افشٍص ،پالن ،2127عبمِ دّن بِ وويتِ فٌي ٍ باصسگاًي ايي ضشوت تسلين ًوايٌذ.
هٌالػِ گشاى هىلفٌذ اص البسِ هَسد ًظش يه ًوًَِ سا بِ ّوشاُ هذاسن فٌي بِ وويتِ فٌي ٍ باصسگاًي اسائِ ًوايٌذ.
اسٌاد هٌالػِ پس اص بشسسي هذاسن ٍ اعالػات دسيافتي بيي هتماضياى ٍاجذ ضشايظ ودِ بدِ تطدخيع خشيدذاس اًتخدا
خَاٌّذ ضذ تَصيغ خَاّذ گشديذ .بذيْي است اسائِ هذاسن هزوَس ّيچگًَِ حمي سا بدشاي هتماضدياى جْدت ضدشوت دس
هٌالػِ ايجاد ًخَاّذ وشد ٍ ضشوت حفاسي ضوال دس سد يا لبَل پيطٌْادّا هختاس هي باضذ .هضافاً ايٌىِ دس غَست ػدذم
اسائِ هذاسن دسخَاستي دس هْلت همشس بِ تماضاي ضشوت دس هٌالػِ تشتيب اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
ايي آگْي اص عشيك دستشسي بِ ًطاًي ايٌتشًتي  www.ndco.irلابل دسيافت هي باضذ.
هتماضياى هي تَاًٌذ جْت وسب اعالػات بيطتش دس ايي صهيٌِ با تلفي ً ٍ 48614421ٍ 021-48614283وابش ضواسُ
 ٍ 021- 48618139ايويل آدسس  T&C.committe@ndco.irتواس حاغل ًوايٌذ .ضوٌاً ّضيٌِّاي هشبَط بِ چاپ
فشاخَاى بِ ػْذُ بشًذُ/بشًذگاى هٌالػِ هي باضذ.
"ريابط عمًمی شركت حفاري شمال"

