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 با سالم ،

تامین  مديريت و اجراء ، نصب ، راه اندازی و بهره برداریجهت به اطالع می رساند اين شرکت درنظر دارد 

خ.  میدان ونک ، خ گاندی جنوبی ،تهران  "خود واقع در  برای پروژه در حال ساختبرق و مکانیک تجهیزات 

 و عقد قرارداد واگذار نمايد.  مناقصهطبق شرايط زير از طريق برگزاری  ، 14و  12پالک  23

صبح  8) از ساعت  01/06/99مورخ  شنبهروز  در  مناقصهلذا از آن شرکت دعوت میگردد جهت دريافت اسناد 

میدان ونک ، خ گاندی جنوبی تهران  تهران :با دردست داشتن معرفینامه به نشانی نماينده خود را عصر(  14تا 

    . ( اعزام نمائید مناقصه) برگزارکننده طبقه اول  14پالک  23، خ. 
 

بدانکی   شدده  تضمین چک يک فقره هستندموظف  "مناقصهشرکت در "جهت تضمین  گانشنهاد دهندیپ .1

شدرکت  "د. تضمین نتسلیم نماي مناقصهطبق شرايط  وجه اين شرکت در میلیون ريالدويست معتبر به مبلغ 

 "ضمانتنامه انجام تعهددات "و اخذ  با برنده مناقصه پس از عقد قرارداد مناقصهنفرات اول تا سوم  "مناقصهدر 

 شد. آزاد خواهد

قدت اداری  نیستید، حداکثر تا پايدان و  مناقصهدرصورتیکه پس از دريافت اين دعوتنامه مايل به شرکت در  .2

 کتبا به اين شرکت اعالم فرمائید. 03/065/1399مورخ  شنبهدو روز

 تنظیم و مبادله خواهد گرديد.  مناقصه، قرارداد ضمیمه اسناد  مناقصهپس از تعیین برنده   .3

پیشنهاد دهندگان بايد پیشنهاد خود را در پاکات الک و مهر شده  براسدا  دسدتورالعمل تهیده پیشدنهاد      .4

 ، تسلیم نمايند. مناقصهاسناد  پیوست

 

  پیمانکاران محترم     به :  شركت

 مدیریت محترم عامل قابل توجه :
  واحد :

 021-23153438:   تلفن        کمانیخانم  كننده :اقدام 

 28/05/1399         تاریخ : 021-88882830 شماره فاكس : 

  شماره: 2از   1 صفحه:

 تامین تجهیزات  مدیریت  و ، راه اندازي و بهره برداري  نصب ، جراءا قرارداد مناقصهدعوتنامه                       موضوع :  

 يگانداداري تاسیسات برق و مکانیک ساختمان 
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 مناقصهروز پس از ابالغ کتبی کارفرما مبنی بر برنده شدن در  پنجبايد حداکثر ظرف مدت  مناقصهبرنده   .5

بدده صددورت ضددمانتنامه بددانکی بدده انعقدداد قددرارداد مبددادرت نمايددد.  "اجددرای تعهدددات"بددا سدد ردن تضددمین 

وی بنفع کارفرما ضبط میشدود و وی حدق هیوگونده اعتراضدی      "مناقصهتضمین شرکت در " درغیراينصورت

 می باشد . "تضمین اجرای تعهدات"نخواهد داشت . مبادله قرارداد منوط به ارائه 

تهدران    "آدر در ساعات کار به  03/06/1399مورخ شنبه دو روزدر میتوانید پروژه بازديد از محل جهت  .6

،  با دردست داشتن معرفینامه "( حال ساخت در  )ساختمان12پالک  23خ گاندی جنوبی ، خ. میدان ونک ،

 .  دمراجعه نمائی 09123891270با شماره تما   عرشیبه آقای مهند  

 مندرج است . مناقصهساير اطالعات و شرايط در اسناد  .7

 دريافت اين دعوتنامه را بالفاصله اعالم نمائید. "لطفا .8

 مختار است .” ( ، جزئا“ )کال کارفرما درقبول و رد يک يا کلیه پیشنهادها .9

مدورخ  شدنبه  چهار روز 10:00 سداعت ، بمنظور رفع ابهام و پاسخ به سؤاالت احتمالی جلسه شفاف سدازی   .10

شدرکت سدرمايه گدذاری     14پدالک   23میدان ونک، خیابدان گانددی، کوچده    تهران،  واقع در  05/06/1399

بدا   نمايندده بعوان  رونا فقط يک نفر از هر شرکتبعلت بیماری ک تشکیل خواهد شد، لطفا کارکنان گروه م نا 

 در جلسه مزبور حضور بهم رساند. دردست داشتن معرفینامه

 تسلیم نمائید. شرکت اين به 10/06/1399 مورخ شنبهدوروز پاکات ارائه پیشنهاد را تا پايان وقت اداری  .11

ظر رسد مراتدب در جلسده شدفاف    چنانوه تغییرات و اصالحاتی در اسناد مناقصه از نظر کارفرما ضروری بن .12

 سازی مطرح و به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید. 
 

 باتشکر                                                                                                                                                                                     

 علیرضا عبدالعلی                                                                                                                                                              

 مدیر پروژه ساختمان گاندی          
 

 
 

  


