جم
هىري اسالمي اريان

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان جهاد كشاورزي استان خىزستان

شماره :

107/12/112816

اترخي :

1399/11/21

زمان :

12:54

ويپست :

ندارد

بسمه تعالي
« ارسیابی کیفی »

رئیس محتزم اداره روابط عمومی ساسمان

باسالم

احتشاما" تشتیبی اتخار فشمائیذ تا طی دي وًبت ي طبق صماوبىذی ریل وسبت بٍ اوتشاس آگُی ریل دس سيصوامٍ اقذام گشدد.
سيصوامٍ کثیشاالوتشاس استاوی چاپ ايل  99/11/23چاپ ديم 99/11/22
ساصمان جُاد کشايسصی استان خًصستان دس وظش داسد اجشای پشيطٌ با مشخصات ریل سا اص طشیق بشگضاسی اسصیابی کیفی مىاقصٍ گشان ياگزاس ومایىذ متقاضیان
می تًاوىذ جُت دسیافت اسىاد بٍ سایت ديلت الکتشيویک (ستاد) مشاجعٍ وماییذ.
عنوان پزوصه

بزآورد اولیه

-1ارزیابی کیفی احداث شبکٍ
زَکشی ريباز اراضی ساحل 132/000/000/000
جراحی
ريدخاوٍ
چپ
محديدٌ شُرستان ماَشُر
مىاقصٍ گسار :
دبیرخاوٍ کمیسیًن مىاقصات :

ساعت
81

روش بزگشاری مناقصه

ارزیابی کیفی

شماره
مناقسه

99-10

گواهی مورد نیاس

حداقل رتبٍ  2آب

اصل مدارک السم بزای
اخذ دعوتنامه و حضور
در مناقصه

ثبت وام در ساماوٍ
الکتريویک ديلت
(ستاد)

سازمان جُادکشايرزی خًزستان

اًَاص – اتًبان گلستان (سٍ ساَی گلستان ) ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف – اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای ساصمان
مشاجعٍ ومایىذ .تلفه تماس  116-88835333-16 :داخلی 636
فزآیند و سمانبندی بزگشاری مناقصه
تًضیحات
تاریخ
اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)
99/88/72

شرح
آخریه مُلت دریافت اسىاد از تاریخ
اوتشار در ريزوامٍ لغایت
مُلت ارائٍ پیشىُاد قیمت بٍ سایت در
ساماوٍ

89

99/87/88

مُلت تحًیل پاکات (الف)بٍ دبیرخاوٍ
امًرپیماوُا

87

99/87/88

9

99/87/87

جلسٍ گشایش پاکات ارزیابی کیفی

اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)
اًَاص – اتًبان گلستان (سٍ ساَی گلستان ) ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف –
اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای ساصمان مشاجعٍ ومایىذ .تلفه تماس -16 :
 116-88835333داخلی -636

ساله جلسات ساصمان جُادکشايسصی

ششکت کىىذگان دس مىاقصٍ می بایست ثبت وام خًد سا دس ساماوٍ تذاسکات ديلت الکتشيویک اوجام ي دسیافت کذ سَگیشی ي اسىاد مىاقصٍ خًد سا اص طشیق ساماوٍ اسسال ومایىذ.

تلفه 6689685 -94 :
كدپستي94676-47867 :
اهواز :بلوار گلستان
ومابر 6689886 -9 :
تلفه گويا و پست صوتي 6689683 -4 :
پيامك 6333699933 :
آدرس  ECEدبيرخاوه Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir :
تارومای سازمان www.kaj.maj.ir :

