هضایذُ ػوَهی شواسُ 95-107
هَضَع( :فشٍش اًَاع هَاد شیویایی  ،سٍغي ّای صٌؼتی،لَاصم آصهایشگاّی ٍ اجٌاس هاصاد ٍ ضایؼاتی)
ششکت پتشٍشیوی شاصًذ (سْاهی ػام) دس ًظش داسد ًسثت تِ فشٍش اًَاع هَاد شیویایی ٍسٍغي ّای صٌؼتی هاصاد ٍتاسیخ هصشف گزشتِ
ٍّوچٌیي اجٌاس ضایؼاتی ٍهستؼول شاهل اًَاع تشکِ ّای فلضی ٍ پالستیکی ،لَاصم تشقی ٍ اداسی ،ضایؼات آّي ،گالَاًیضُ ،آلَهیٌیَم،
قشقشُ ّاٍکاًکس ّای چَتی ٍ آٌّی  ،الستیک ،فیلتش ،سٍغي ٍ هلضٍهات آصهایشگاّی ٍ دیگش اقالم هاصاد تش ًیاص خَد تا قیوت پایِ کاسشٌاسی
تِ ششح جذٍل ریل ٍ طثق ششایط ػوَهی ٍ خصَصی اص طش یق هضایذُ اقذام ًوایذ .تذیي ٍسیلِ اص کلیِ اشخا ص حقیقی ٍ حقَ قی د ػَ ت
هی گشددتا تَجِ تِ ششایط صیش جْت خشیذ اسٌاد هضایذُ ٍ تاصدیذ اص اقالم هَسد اشاسُ تِ ًشاًی اساک-کیلَهتش 22جادُ تشٍجشد – هجتوغ
پتشٍشیوی شاصًذ -دفتش اهَس پیواى ّا ٍ تشآٍسد هشاجؼِ ٍ دس صَست ًیاص تِ کسة اطالػات تیشتش تا شواسُ تلفي  086-32633163تواس
حاصل ًوایٌذ.

ششایط هضایذُ:
-

ٍاسیض هثلغ ( 500/000پاًصذ ّضاس سیال) تِ حساب سیثا  0105763780000تاًک هلی شؼثِ پتشٍشیوی تِ ًام ششکت پتشٍشیوی
شاصًذ تاتت خشیذ اسٌاد هضایذُ(غیش قاتل استشداد)

-

هثلغ تضویي ششکت دس هضایذُ  %5 :هثلغ پیشٌْادی تِ حساب صذس االشاسُ

-

هْلت خشیذ اسٌاد هضایذُ :اص تاسیخ دسج آگْی تِ هذت دُ سٍص (تِ غیش اص سٍص ّای پٌجشٌثِ ٍ ایام تؼطیل)

-

هْلت تحَیل پاکت پیشٌْاد قیوت :دُ سٍص پس اص اتوام تاسیخ هْلت خشیذ اسٌاد هضایذُ (تِ غیش اص سٍصّای پٌجشٌثِ ٍ ایام تؼطیل)

-

پس اص هشاجؼِ هتقاضی ٍ خشیذ اسٌاد هضایذُ ّ،واٌّگی الصم جْت تاصدیذ اص اقالم هَسد هضایذُ دس هحل اًثاس هجتوغ پتشٍشیوی
شاصًذ فشاّن خَاّذ شذ.

سدیف
1

قیوت پایِ کاسشٌاسی (سیال)

ششح اقالم هَسد هضایذُ
26قلن اًَاع هَاد شیویایی  ،سٍغي ّای صٌؼتی هاصاد ٍ تاسیخ
هصشف گزشتِ

2/438/870/964

2

 24قلن اًَاع اجٌاس ٍ کاالّای ضایؼاتی ٍ هستؼول

3/994/350/000

3

 330قلن تجْیضات ٍ لَاصم آصهایشگاّی

108/846/550

ششکت پتشٍشیوی شاصًذ دس سد یا قثَل ّشیک تا توام پیشٌْاد ّا دس ّشهشحلِ اص هضایذُ تذٍى رکش دلیل هختاس هی تاشذ.

سٍاتط ػوَهی ٍ اهَس تیي الولل ششکت پتشٍشیوی شاصًذ

