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 بسمه تعالي

 

  1209 /89-02دعوتنامه جهت شرکت در مناقصه شماره موضوع: 

 با سالم

ا از ر و عمومي اداري احترامًا، با عنایت به اینکه شركت بهينه سازي مصرف سوخت در نظر دارد، انتخاب پيمانکار خدمات       

این  مناقصه از اسناد طریق فرآیند برگزاري مناقصه واگذار نماید، بدینوسيله از آن شركت محترم دعوت مي شود، نسبت به دریافت

 شركت، اقدام و یا مراتب انصراف خویش را كتباً اعالم فرمایند.

پس از  17/07/1398وز چهارشنبه مورخ تا پایان وقت اداري ر 15/07/1398جهت دریافت اسناد مناقصه مي توانيد، از تاریخ  -1

 IR 890100004001048904017654شماره شبا  4001048904017654ریال به حساب شماره  1.000،000واریز مبلغ 

مصرف  ه سازينزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران به نام خزانه داري كل تحت عنوان تمركز وجوه درآمد شركت بهين

فکس آدرس  نکي و معرفي نامه )مشخص بودن نام كامل شركت، نام مدیر عامل، شماره تلفن،سوخت و ارائه اصل فيش با

 ان دانشور، خيابشركت و كد شناسایي در پایگاه ملي مناقصات( به نشاني تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي شمالي

 مراجعه نمایند.  88604956كس: فا 88604760-6، طبقه اول دبير خانه كميسيون مناقصات تلفن: 23شرقي، پالك 

شتاد و هشصد و شبرآورد هزینه اجراي كار، مبلغ هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و دو ميليون و یکصد و پنج هزار و  -2

 ( ریال مي باشد.82،632،105،688هشت )

زار  هچهل و سه ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ سه ميليارد و ششصد و بيست ميليون و ششصت و  -3

 ره سه ماهراي یک دو( ریال مي باشد و مي بایست به مدت سه ماه از تاریخ تسليم پيشنهاد، معتبر باشد و ب3.620.643.000)

 دیگر نيز قابل تمدید باشد.

 پيشنهاد، مکاتبه ها و مدارك مربوط به آن، باید به زبان فارسي تهيه شود. -4

 پيشنهاد قيمت باید به ریال باشد. -5

 روز بعد از آخرین موعد تسليم پيشنهادها، اعتبار داشته باشد. 120پيشنهاد، باید حداقل  -6

 به نشاني تعيين شده در اسناد تحویل شود. 29/07/1398مورخ  16:00پيشنهادها باید، حداكثر تا ساعت  -7

 زمان گشایش پاكتها متعاقباً اعالم خواهد شد. -8

ک یا قبول ی سازي مصرف سوخت ایجاد نمي كند. همچنين این شركت در رد و یااین دعوتنامه هيچ تعهدي براي شركت بهينه 

 تمامي پيشنهادات ارسالي آزاد و مختار است./
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