
  

  

  

  
 
 

               
 

         

سیستم اصلی  ضايعاتی، فروش فیلتر هوای موضوعبا  400/99شماره  دستورالعمل مزايده

 کمپروسور)ايراينتک( نیروگاه سیكل ترکیبی شهدای پاکدشت)دماوند(

 
 

زايدده مضايعاتي مورد مزايده در جدول پیوست بصورت تقريبي مي باشدد و پدا اشمصدشد شددن بر دده  فیلترمقدار  -1

 فدزاي  میباشدد مقددار تقريبدي قابدل ا %25کل و حجم آن تا قیمت  فیلترها، شمارش ا جام شده و بر اساس مقدار دقیق

جهیدزات تي کفدي ،کدار ر وهر و دش تريلد ماشدین آتت مربوهدش شدامل جرلقیدل ، کدامیون، و تامین تجهیزات ، ابزار

 هزينش بر ده مزايده مي باشد  وامكا ات مورد یاش بعهده و

 پا اش بار یري اقالم مورد مزايده مراتب هبق مقدار شمارش شده صورتجلسش مي  ردد   -2

هداي شدبي كل ترکیجهت باشديد اش اقالم ضايعاتي مورد مزايده در ايام غیر تعطیل و ساعات اداري بش محل  یرو اه سی -3

  رمسار مراجعش  مايید  –جاده تهران  35پاکدشت)دماو د( واقع در کیلومتر 

 خدود را در تضدمین شدرکت در مزايدده دستورالعمل مهر و امضا شده مزايده و شرکت کننده  ان در مزايده میبايستي -4

بش شرکت  01/05/1399تاريخ  16:00تا ساعت برگ پیصنهاد قیمت مزايده را در پاکت )ب( قرار داده و  )الف( وپاکت

 مديريت تولید برق دماو د واقع در آدرس فوق تحويل  مايند 

 حسداب بش دهنده کش بايدتوسط پیصنهاد است (هفتاد میلیون ريال) ريال 70, 000, 000لشرکت درمزايده معادتضمین  -5

بدرق  بش  ام شدرکت مدديريت تولیدد 370660000000222000022004IRبش شماره شبا  0222000022004 شماره

يدا چدك و يدا بصدورت  رسید آ را همراه ساير مدارك ارسال  مايندد واريز و میدان توحیدشعبش -ديبا ك   زد دماو د

 در وجش شرکت مديريت تولید برق دماو د ارائش  ردد  سفتش

  يافت مي  ردداضافش و اش خريدار در( پیصنهاد قیمتمالیات بر ارشش افزوده بش مبلغ صورت حساب  هايي )مبلغ کل  -6

ب زايده بش حسا سبت بش واريز وجش م سش روشظرف مدت حداکثر  ،بايستي پا اش دريافت ابالغ کتبي بر ده مزايده مي -7

قدالم ایري و حمل اقدام و رسید آ را بش شرکت مديريت تولیدبرق دماو د ارائش  موده و سپا  سبت بش بار  فوق الذکر

 ضايعاتي هبق دستورالعمل وصورتجلسش تنظیمي ظرف مدت حداکثر يك هفتش با هماهنگي اقدام  مايد  

 

 مهرو امضاء مجاش پیصنهاد دهنده مزايده

 1399تاريخ :       /      /



  

  

  

  
 
 

               
 

         

سیستم اصلی کمپروسور)ايراينتک(  ضايعاتی، با موضوع فروش فیلتر هوای 004/99نهاد قیمت مزايده شماره برگ پیش

 نیروگاه سیكل ترکیبی شهدای پاکدشت)دماوند(
  

 

دسدتور ات امضاء کنند ان شير پا اش بررسي و آ اهي کامل و پذيرش تعهدد اجدرا و مسديولیت در مدورد مطالدب و منددرج

ق دماو د ت تولید برو بطورکلي تمامي مدارك و اسناد در رابطش با  موضوع مزايده فوق مربوط بش شرکت مديري العمل مزايده

ين امي  مايم اقالم هاد  رمسار، با اهالع کامل اش جمیع شرايط و عوامل مزايده پیصن –جاده تهران 35کیلومتر –واقع در تهران

 با مبلغ مندرج درجدول ذيل خريداري  مايم  مزايده را پا اش باشديد و تايید شرايط موجود

 
 قیمت کل)ريال( قیمت واحد)ريال( )عدد(تعداد شرح رديف

1 
سیستم اصلي  ضايعاتي فیلتر هواي

 215×328×600 کمپروسور)ايراينتك( بش ابعاد
10000   

 

ت ارائش شده اش یصنهاد قیمپ يم کشچنا چش اين پیصنهاد مورد قبول قرار  یرد و بش عنوان بر ده مزايده ا تشاب شوم تعهد مي  ما   

  ماه داراي اعتبار مي باشد يكتاريخ تسلیم پیصنهادات بش مدت 

 
 

 

 نام شرکت پیشنهاد دهنده :      1399تاريخ :    /   /
 

 امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:نام و نام خانوادگی، سمت، 


