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وزارت جهاد كشاورزي

سازمان جهاد كشاورزي استان خىزستان

شماره :

120878/12/107

اترخي :
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زمان :

21:11

ويپست :

ن دارد

بسمه تعالي
« مىاقصٍ »

رئیس محترم ادارٌ ريابط عمًمی سازمان

باسالم

آگُی مىاقصٍ سيصوامٍ کثیش االوتشاس استاوی چاپ وًبت ايل  1399/12/13چاپ وًبت ديم 1399/12/14
احتشاماً ساصمان جُادکشايسصی استان خًصستان دس وظش داسد اجشای پشيطٌ با مشخصات ریل سا اص طشیق بشگضاسی مىاقصٍ عمًمی
ياگزاس ومایذ .متقاضیان میتًاوىذ بعذ اص ثبت وام دس پایگاٌ ملی اطالع سساوی مىاقصات کشًس ي اخز کز ثبت وام جُت دسیافت اسىاد بٍ
سایت ديلت الکتشيویک ( ستاد ) مشاجعٍ ومایىذ.
عىًان پريشٌ

قیمت پایٍ بٍ ریال

اجارٌ  15دستگاٌ خًدريی ياوت ي
سًاری با راوىدٌ
(بمدت یکسال )
اجارٌ  111دستگاٌ خًدري ياوت ديکابیه
ویسان پیکاب ي مسدا ديکابیه با راوىدٌ
(بمدت  6ماٌ )
مىاقصٍ گسار :

6/660/000/000

دبیرخاوٍ کمیسیًن مىاقصٍ :

شرح
آخریه مهلت دریافت اسىاد مىاقصٍ
از تاریخ اوتشار در ريزوامٍ لغایت
مهلت ارائٍ پیشىهاد قیمت بٍ سایت
در ساماوٍ
مهلت تحًیل پاکات (الف)بٍ
دبیرخاوٍ امًرپیماوها
جلسٍ گشایش پاکات ي اعالم برودٌ

28/758/000/000

شهرستان

ريش
برگساری
مىاقصٍ

شمارٌ
مىاقصٍ

عمًمی

99-16

کلیٍ
شهرستاوها

عمًمی

99-17

کلیٍ
شهرستاوها

مبلغ تضمیه شرکت
در مىاقصٍ بٍ ریال

اصل مدارک الزم برای
شرکت در مىاقصٍ

 333/000/000ثبت وام در ساماوٍ
الکتريویک ديلت
(ستاد)
 1/437/900/000ثبت وام در ساماوٍ
الکتريویک ديلت
(ستاد)

سازمان جهادکشايرزی 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 633-636
فرآیىد ي زماوبىدی برگساری مىاقصٍ
تًضیحات
تاریخ
ساعت
اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)
8911/81/81
81
7

8911/81/17

اص سایت ديلت الکتشيویک (ستاد)

1

8911/81/17

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

1

8911/81/17

ساله جلسات ساصمان جُادکشايسصی

تضمیه ششکت دسمىاقصٍ( تضمیه قابل قبًل :ضماوتىامٍ باوکی یا ياسیض يدیعٍ بٍ شماسٌ حساب  4135143115161534شماسٌ شبا) IR: 841611114135143115161534(:

سيوًشت :معايوت بشوامٍ سیضی يامًساقتصادی ساصمان

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 :
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