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 عمومي زایدهم آگهي
رصات جسٍل سیز تِ فزٍش ذَاتگاّْای هلکي ٍاقع زر زاذل ضْز ارزتيل را تا تَجِ تِ هطزاًطگاُ هحقق ارزتيلي زرًظز زارز 

ساهاًِ تسارکات تِ هست زُ رٍس جْت زریافت اسٌاز ٍ هسارک هشایسُ، تِ ًس هتقاضياى هي تَاًٌس اس تارید اًتطار زر رٍسًاهِ تزسا

 هزاجعِ ًوایٌس. setadiran.irالکتزًٍيکي زٍلت 
 هشایسُسپززُ ضزکت زر  هثلغ پایِ هتزاص)اعياى( هتزاص)عزصِ( آزرس ذَاتگاُ رزیف

ذَاتگاُ  1

 تسيج

 -ذيایاى ضْزیار -هيساى تسيج -ارزتيل

 40پالک 

 ریال 000/750/097/2 ریال 000/500/977/20 هتز 375 هتز200

ذَاتگاُ  2

 تاغويطِ

جٌة  -خ آیت الِ ذاهٌِ ای -ارزتيل

 31ک ضْيستزسگزج -هسجسهعجش

 ریال 000/402/368 ریال 000/020/684/3 2/504 هتز 7/319

ذَاتگاُ  3

 حافظ

خ  -خ کطاٍرسی -ش حافظ -ارزتيل

 30ضْيسًَرالسیي احوسی ج

 ریال 000/405/739 ریال 000/050/934/7 هتز 435 هتز 3/237

 زاًطگاُ زر قثَل ٍ یا رز کليِ پيطٌْازات هرتار است. -1

 س.ٌهَرز ًظز  تاسزیس ًوایتِ آزرس ّای ًَضتِ ضسُ هزاجعِ ٍ اس ذَاتگاّْای قثل اس ارائِ قيوت، س ٌهي تَاً اىهتقاضي -2

هتقاضياى تایس فزایٌس هزتَط تِ زریافت اسٌاز ٍارائِ قيوت پيطٌْازی را اس ساهاًِ تسارکات الکتزًٍيکي زٍلت اًجام  -3

 زٌّس.

 پاکتْای پيطٌْازی تِ ضزح سیز هي تاضس. -4

تِ عٌَاى  تاًک هلي 2177230831008: حاٍی ضواًت ًاهِ هعتثز تاًکي یا رسيس ًقسی  تِ حساب ضوارُ  پاکت الف    

 زر هشایسُ  ًشزتاًک هلي سپززُ ضزکت

 فزم پيطٌْاز قيوت تا هطرصات کاهل پيطٌْاز زٌّسُ :  ضاهلپاکت ب     

 ت کاهل افزاز.: ضاهل زٍ پاکت الف ٍ ب تِ صَرت اهضا ٍ هَم ضسُ تا هطرصا پاکت ج     

تِ زتيزذاًِ هزکزشی   06/05/97لغایت 27/04/97ذَز را زر ٍقت ازاری اس تارید  جپاکت تایس پيطٌْاززٌّسگاى  -5

 تایسزتي پاکتْای الزف ٍ ب   ّوچٌييزاًطگاُ هحقق ارزتيلي ٍاقع زر ساذتواى هزکشی تحَیل ٍ رسيس زریافت ًوایٌس.

به مذارکی که در سامانه مذککرر در ملتذ    ٍلت زر هْلت هقزر تار گذاری ضَز. زر ساهاًِ تسارکات الکتزًٍيکي ز

 مقرر قانرنی بارگکاری نشذه باشذ، ترتیب اثر داده نخراهذ شذ.

سپززُ تزًسُ اٍل هشایسُ کِ ظزف هست یک ّفتِ پس اس اعالم ًتيجِ هشایسُ حاضز تِ تٌظزين قززارزاز یزا اًجزام      -6

س رأ 07/05/1397هَرذزِ ی یکطزٌثِ   ، رٍسپيطزٌْازات ارائزِ ضزسُ    ظ ذَاّس ضس.هعاهلِ ًثاضس، تِ ًفع زاًطگاُ ضث

زاًطزگاُ گطزایص، تزرسزي ٍ     شایزسُ تَسزظ کويسزيَى ه  زاًطگاُ  ازاری ٍ هاليهحل زفتزهعاًٍت  زرصثح  11ساعت 

 ُ اًس هستزز ذَاّس ضس.کِ تزًسُ ًطس افزازیهطرص ذَاّس ضس ٍ سپززُ  شایسُتزًسُ ه هزتَطتزاساس هقزرات 

ی ّا تِ عْسُ ی تزًسٍُ ّشیٌِ ثثت قزارزاز زر زفتزذاًِ اسٌاز رسوي زر رٍسًاهِ  شایسُه ّشیٌِ ّا ی چاج آگْي -7

 .تَز ذَاّس شایسُه

 پيطٌْاز زٌّسگاى ًثایس هطوَل قاًَى هٌع هساذلِ زر هعاهالت زٍلتي تاضٌس -8
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