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 نوبت اول و دوم ( ) اي مرحله يک عمومی مناقصه آگهی
 نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

 موضوع مناقصه : عبارت است از : (1

 مبلغ تضمین ریال مبلغ برآوردی ریال نام امور برق شرح مناقصه شماره مناقصه ردیف

 580.000.000 5.090.100.788 نکاء اصالح و بهینه روستایی عوارض برق  400110078 1

 578.000.000 5.041.748.636 قائمشهر عوارض برق ییروستا نهیاصالح و به 400110080 2

 567.000.000 4.844.425.623 بابلسر سیم به کابل  خودنگهدار 2کاهش تلفات فنی فاز  400110074 3

 563.000.000 4.743.325.000 غرب آمل خروجی پست توسعه فیدر 400110084 4

 469.000.000 4.687.329.609 شرق آمل شهری  2توسعه و احداث فاز  400110071 5

 535.000.000 4.186.193.025 سوادکوه به کابل  خودنگهدار میکاهش تلفات س 400110070 6

 417.000.000 4.162.344.308 شرق آمل 1400سال 1فاز )ترانس دار( یتوسعه و احداث شهر 400110063 7

 530.000.000 4.084.770.501 سوادکوه شمالی عوارض برق ییروستا نهیاصالح و به 400228282 8

 513.000.000 3.754.008.112 سوادکوه عوارض برق ییروستا نهیاصالح و به 400217268 9

 471.000.000 2.908.723.506 شرق آمل 1فاز عوارض  ییروستا نهیاصالح و به 400229259 10
 .تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد -1

 و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود . ارائه وجه نقد، چک شخصیاینشرکت از پذیرش  -2

از میزان مقرر و پیشنهاداتی  سپرده های کمتر،  سپرده های مخدوش،  فاقد سپرده،  مخدوش،  مشروط،  فاقد امضاء مجازبه پیشنهادهای  -3

 .مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شددر این فرآخوان واصل شود  از انقضای مدت مقررکه بعد 

 . سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است -4

 است. یمنابع از محل اعتبار داخل نیتام -5

 25/06/1400 مورخ شنبهپنج روز اداری وقت پایان لغایت 21/06/1400 تاریخ شنبهیک روز از : اسناد فروش زمان – 2

 مناقصه سامانه - setadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه:  اسناد دریافت محل -3

 ( اینترنتی درگاه طریق از پرداخت ) ساری امیرمازندرانی شعبه ملت بانک 5240332412 شماره جام حساب به ریال 545.000 مبلغ: اسناد فروش مبلغ-4

 .باشد می 06/07/1400 مورخه شنبهسه  روز 11 ساعت تا حداکثر فیزیکی اسناد تحویل زمان( الف(:  ج و ب الف، ) پاکات تحویل مهلت-5

 باشد. یم 06/07/1400شنبه مورخه سه روز  11ساعت  تا حداکثر ،Stadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه در مناقصه اسناد بارگذاری زمان (ب

 .گیرد می انجام مناقصه شماره ترتیب به 06/07/1400شنبه مورخه سه روز 12ساعت :  پاکات بازگشایی زمان -5

 .گردد یدولت به صورت اسکن بارگذار یکیدر سامانه تدارکات الکترون ستیبا یاسناد ممناقصه :  الکترونیکی اسناد محل تحویل -6

 شرکت تدارکات امور اله حزب خیابان جنب خزر بلوار ساری آدرس به باشد، می مناقصه در شرکت ضمانتنامه اصل محتوی که الف پاکت فقط: تبصره

 . گردد تحویل مازندران برق توزیع

  داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر -ب                      داشتن شخصیت حقوقی -الف  : گران مناقصه شرایط  (6-1

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره از ایمنی معتبر گواهینامه ارائه –ج                      رویتائید صالحیت )رتبه( ن معتبر ارائه تصویر گواهینامه -پ 

 ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندراناسناد مناقصه :  بازگشایی محل  -7

 نشانی کسب اطالعات بیشتر :     – 8

        Tender.Tavanir.org.irسایت معامالت توانیر به آدرس   -ب              setadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه -الف 

 اداره مناقصات  -امور تدارکات  011-33405121شماره تلفن  -د                   .maztozi.irسایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس  -ج

  روابط عمومی شركت توزيع نيروي ربق مازندران                                                                     

 بسمه تعالي  
 

 مازندرانشركت توزيع نيروي ربق  «، پشتیبانی اه و مانع زدایی اهتولید»         تاريخ:  

http://www.tender.tavanir.org.ir/

