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 نوبت اول و دوم ( ) اي مرحله يک عمومی مناقصه آگهی
 نام مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق مازندران 

 موضوع مناقصه : عبارت است از : (1

 مبلغ تضمین ریال مبلغ برآوردی ریال نام امور برق شرح مناقصه شماره مناقصه ردیف

 762.000.000 8.728.250.624 بابلسر 2 فاز یتوسعه و احداث شهر 400110100 1

2 
)از محل بودجه عوارض اصالح و بهینه سازی روستایی عوارض برق 400110082

 (1400قانون بودجه سال  15برق، بند ز تبصره 
 696.000.000 7.412.337.438 جنوب ساری

 689.000.000 7.264.449.000 شمال ساری 1توسعه فیدر فاز  400110095 3

 688.000.000 7.248.481.621 شمال ساری 2فاز  یتوسعه و احداث شهر 400110072 4

 544.000.000 5.436.001.715 شمال بابل 2 فاز یتوسعه و احداث شهر 400110083 5

 475.000.000 4.743.325.000 غرب آمل توسعه فیدر خروجی پست 400110084 6

 463.000.000 4.620.684.454 قائمشهر 8فاز  یتوسعه و احداث شهر 400110097 7

 425.000.000 4.240.280.813 جنوب ساری 1400پروژه رینگ فیدر  400110096 8

9 
)از محل بودجه عوارض برق، عوارض برق ییروستا نهیاصالح و به 400227282

 (1400قانون بودجه سال  15بند ز تبصره 

سوادکوه 

 شمالی
4.084.770.501 409.000.000 

 385.000.000 3.844.116.500 شمال ساری 1400سال  1رینگ فاز  400110073 10

11 
)از محل بودجه عوارض برق، عوارض برق ییروستا نهیاصالح و به 400217268

 (1400قانون بودجه سال  15بند ز تبصره 
 376.000.000 3.754.008.112 سوادکوه

 365.000.000 3.643.607.760 بابل جنوب بندپی غربی و الله آباد کاهش تلفات 400224213 12

 328.000.000 3.270.721.932 قائمشهر 1پروژه رفع ضعف ولتاژ شهری فاز  400215279 13

14 
)از محل بودجه عوارض برق، بند ز  1بهسازی شبکه  روستایی فاز  400218251

 (1400قانون بودجه سال  15تبصره 
 312.000.000 3.119.574.247 شمال بابل

 296.000.000 2.951.971.400 یجنوب سار 1400دریتوسعه ف 400110099 15
 .تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما  برابرآئین نامه تضمین شرکتهای توزیع می باشد -1

 و...تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود . ارائه وجه نقد، چک شخصیاینشرکت از پذیرش  -2

از از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد  سپرده های کمتر،  سپرده های مخدوش،  فاقد سپرده،  مخدوش،  مشروط،  فاقد امضاء مجازبه پیشنهادهای  -3

 .مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شددر این فرآخوان واصل شود  انقضای مدت مقرر

 . استسایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده  -4

 است. یمنابع از محل اعتبار داخل نیتام -5

 28/07/1400 مورخ شنبهچهار روز اداری وقت پایان لغایت 24/07/1400 تاریخ شنبه روز از : اسناد فروش زمان – 2

 مناقصه سامانه - setadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه:  اسناد دریافت محل -3

 ( اینترنتی درگاه طریق از پرداخت ) ساری امیرمازندرانی شعبه ملت بانک 5240332412 شماره جام حساب به ریال 545.000 مبلغ: اسناد فروش مبلغ-4

 .باشد می 08/08/1400 مورخه شنبه روز 14 ساعت تا حداکثر فیزیکی اسناد تحویل زمان( الف(:  ج و ب الف، ) پاکات تحویل مهلت-5

 باشد. یم 08/08/1400روز شنبه مورخه  19ساعت  تا حداکثر ،Stadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه در مناقصه اسناد بارگذاری زمان (ب

 .گیرد می انجام مناقصه شماره ترتیب به 09/08/1400شنبه مورخه یک روز 10ساعت :  پاکات بازگشایی زمان -5

 .گردد یدولت به صورت اسکن بارگذار یکیدر سامانه تدارکات الکترون ستیبا یاسناد ممناقصه :  الکترونیکی اسناد محل تحویل -6

 شرکت تدارکات امور اله حزب خیابان جنب خزر بلوار ساری آدرس به باشد، می مناقصه در شرکت ضمانتنامه اصل محتوی که الف پاکت فقط: تبصره

 . گردد تحویل مازندران برق توزیع

 بسمه تعالي  
 

 مازندرانشركت توزيع نيروي ربق  «، پشتیبانی اه و مانع زدایی اهتولید»         تاريخ:  
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  داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر -ب                      داشتن شخصیت حقوقی -الف  : گران مناقصه شرایط  (6-1

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره از ایمنی معتبر گواهینامه ارائه –ج                      رویتائید صالحیت )رتبه( ن معتبر ارائه تصویر گواهینامه -پ 

 اسناد مناقصه : ساری ، بلوار خزر ، بعد از خیابان حزب ا ... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران بازگشایی محل  -7

 نشانی کسب اطالعات بیشتر :     – 8

        Tender.Tavanir.org.irسایت معامالت توانیر به آدرس   -ب              setadiran.ir آدرس به دولت الکترونیکی تدارکات سامانه -الف 

 اداره مناقصات  -امور تدارکات  011-33405121شماره تلفن  -د                   .maztozi.irسایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس  -ج

  روابط عمومی شركت توزيع نيروي ربق مازندران                                                                     
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