آگهی شزکت در مناقصه سزمایه گذاری در پزوژه نیزوگاه تجدیدپذیز و پاک با ظزفیت بیش
اس  01مگاوات ساسمان انزژیهای تجدیدپذیز و بهزهوری انزژی بزق(ساتبا)
تٍ مىظًر کشف تُتزیه ي مىاسةتزیه لیمت جُت احساث ي تُزٌتززاری ویزيگاٌَای تجسیسپذیز ي پان،
ساسمان اوزصیَای تجسیسپذیز ي تُزٌيری اوزصی تزق(ساتثا) تا عىایت تٍ لًاویه ي ممزرات جاری کشًر ي زر
راستای اجزای تىس  2مظًتٍ شمارٌ  98/33560/20/100مًرخ 1398/7/20يسیز محتزم ویزي زر وظز زارز زر
راستای تشًیك ترش ذظًطی تٍ سزمایٍ گذاری ي مشارکت زر فعالیتَای التظازی کشًر وسثت تٍ
مشارکت سزمایٍگذاران ترش ذظًطی زاذلی ي ذارجی زر پزيصٌ احساث ي تُزٌتززاری يویزيگاٌ تیش اس
10مگايات السام ومایس.
شزایط شزکت زر مىالظٍ:
 -1کلیٍ اشراص حمیمی ي حمًلی کٍ تًان مالی السم تٍ مىظًر احساث ویزيگاٌ تیش اس 10مگايات را زاشتٍ ي
زر مست مشرض شسٌ زر لزارزاز وسثت تٍ احساث ویزيگاٌ السام ذًاَىس ومًز.
 -2تضمیه شزکت زر فزآیىس اجزای کار مثلغ پاوظس میلیًن ( )500.000.000ریال تٍ اسای َز مگايات تٍ
شمارٌ حساب مىسرج زر اسىاز مىالظٍ ياریش میگززز.
 -3مىالظٍگزان میتایست پیشىُاز ذًز زر ترش احساث ي ترش تُزٌتززاری را آوالیش ي زر وُایت لیمت َز
کیلًيات را مشرض ومًزٌ ي پیشىُاز ذًز را ارائٍ ومایىس .کمتزیه وزخ کیلًيات پیشىُازی تٍ عىًان تزوسٌ
مىالظٍ تعییه گززیسٌ ي مطاتك ضًاتط ،لزارزاز ذزیس تضمیىی تزق تٍ مست  20سال تا آن شزکت مىعمس
میگززز.
 -4مىالظٍگزان تٍ مىظًر شزکت زر مىالظٍ میتًاوىس اسىاز مىالظٍ ي ومًوٍ لزارزاز را اس سایت ساتثا تٍ وشاوی
 www.satba.gov.irزریافت ومایىس.
 -5تارید ارسال اسىاز :حساکثز تا ساعت  10طثح ريس چُارشىثٍ مًرخ 99/1/27
تا اوتشار ایه آگُی اس کلیٍ شزکتَا ،مشارکتَا ي کىسزسیًمَای ترش ذظًطی زاذلی ي ذارجی کٍ
زارای تًاوایی مالی السم ي تجزتیات مفیس ي مزتثط تٍ مىظًر اجزای طزح فًق میتاشىس ،زعًت میشًز مطاتك تا
شزایط شزکت زر مىالظٍ سزمایٍگذاری ،سًاتك ي رسيمٍ ذًز ي شیًٌ تامیه مالی جُت سزمایٍگذاری طزح
مًرز اشارٌ را مطاتك تا شزایط ي مفاز مىسرج زر اسىاز سزمایٍگذاری زر مُلت لاوًوی تعییه شسٌ زر اسىاز تٍ
ساسمان ارائٍ ومایىس.
زر طًرت ویاس تٍ کسة اطالعات تیشتز ،لطفا تا شمارٌ تلفه  88188888تماس حاطل فزمائیس.

