«آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای»
شماره هاي 97/6- 97/5
شركت توزيع نيروي برق استاا ررستاا درن تر دارد انجتا دتامات زیتر را از طريت برگتراري مناقصته
عمومي دومرحله اي به شتركاهاي واجتا شترايو و تيييتا يت حيت شتاه واگتاار نمايتا.جرئيات وشترايو
مناقصه بشرح ذيل ميباشا:
رديف

موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

مبلغ برآورد رياري
به ريال

مبلغ تضمين شركت
درمناقصه به ريال

مات اجراي قرارداد

1

انجام خدمات تعمیرو نگهداری شبکه های برق
محورهای روستایی استان لرستان
انجام خدمات سرویس و نگهداری بهره برداری
ازشبکه های توزیع برق استان لرستان

97/5

33/314/000/000

1/220/000/000

از تاریخ  97/3/1بمدت

97/6

15/900/000/000

697/000/000

از تاریخ  97/3/1بمدت

2

یکسال شمسی میباشد
یکسال شمسی میباشد

-1نحوه دريافت اسناد مناقصه  :متقاضیان میتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل  PDFازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:
الف -سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir :
ب -سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس www.ledc.ir :
ج -شبكه اطالع رساني معامالت توانیر به آدرس www.tender.tavanir.org.ir :
د -پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرسwww.iets.mporg.ir :
ه -انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرسwww.edca.ir :
درصورت تهیه اسناد از اين طريق  ،اصل فیش واريزي مبلغ 250/000ریال موضوع بند 2اين آگهي میبايستت بهمتراه پاكتات «التف» جهتت مناقصته
گزار ارسال گردد .

 -2نحوه درياودريافت اسناد مناقصته :واريزمبلتغ 250/000ریال (دويستت و پنجتاه هتزار ريتال بته تروحس بته ستاب شتماره
 0106123340002سیبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد کد(6420س بنام شرکت توزيع برق استان لرستان وارائه فیش واريزی
 -3مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه:ازتاريخ97/2/26تا 97/3/1
 - 4آدرين مهلت تحويل پاكات  :پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/3/10
 -5زما ومحل بازگشايي پاکتات «ارتف» و«ج»  :پاكتات التف ستاعت 9يتب روز شتنبه متورخ 97/3/12درمحتل ستالن
كنفرانس بازگشايي خواهند شد .وبازگشايي پاكات«ج» ساعت 10روز یکشنبه مورخ97/3/13پس از اعالم نتایج کمیته فنتی
انجام خواهد شد.
 -6محل تحويل پاکات پيشنهادي :پیشنهاد دهنتدگان میبایستت پاکتات پیشتنهادی ختود را هتت بصتورت الکترونیکتی( از طریتق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس (www.setadiran.ir :بارگزاری وارسال نموده و هتت بصتورت فیزیکتی (دستتیس بته
نشانی خرم آبادتخیابان انقالب تمیدان  22بهمن(كیوس ،بلوار واليت ،بلوار ج -ستاختمان توزه ستتادی شتركت توزيتع بترق استتان
لرستان -با پست سفارشي يا تحويل ضوري به دبیرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبیرخانه ارسال نمایند.
شرايو مناقصه:
-1داشتن گواهینامه صتال یت پیمانکتاری پایته  5نیترو ازستازمان متدیریت وبرنامته ریتزی کشتور دارای اعتبتار متدت درستال 1397
الزامي است .فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد (استانداردهاي وزارت نیترو ،ملتي و بتین المللتيس بتا
هماهنگي دستگاه نظارت مي باشد.
-2طي مدت اجراي قرارداد  ،براساس تیپ جدید قرارداد ابالغی ازطرح شرکت توانیرتعتديل بهتاي وا تد موضتوع مناقصته و قترارداد
اعمال خواهد شد .
-3مناقصه گزار درردياقبول يک ياتمام پیشنهادات رسیده مختاراست .
-4هزينه آگهی يک يا دونوبت یابیشتر درروزنامه های كثیراالنتشار کشوری يا استانی بعهده برندگان مناقصه میباشد.
-5به پیشنهادات مبهت ،مختدو  ،مشترو  ،فاقدامضتا يتادارای امضتای غیرمجتاز و ستررده هتای کمتتر ازمیتزان تعیتین شتده،چک
شخصی و نظايرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضا مدت مقرر درآگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.

 سايراطالعات وجزئیات دراسنادمناقصه درج شده است .ضمناً آگهی مذکورازطريق سايت هاي ذكر شده در باال قابل مشاهده است.

 براي كسب اطالعتات بیشتترمیتوانید بتا شتماره تلفتن  066 – 33228001-4امورپشتتیباني -اداره تتداركات و قراردادهتا(داخلي 324و
326س تماس اصل نمائید .

روابو عمومي شركت توزيع نيروي برق اساا

ررساا

