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 بسمه تعالي
 جىاب آقاي چريمي رئيس محترم ادارٌ ريابط عمًمي 

 با سالم

 00/20/0022چاپ وًبت ديم ،  02/20/0022چاپ وًبت ايل آگُی مىاقصٍ  سيصوامٍ کثیش االوتشاس استاوی مًضًع: 
ساصمان جُادکشايسصی استان خًصستان دسوظش داسد اجشای پشيطٌ با مشخصات جذيل ریل سا اص طشیق بشگضاسی مىاقصٍ عمًمی ياگزاس  ،احتشاما ًٌ

ستاد  -لکتشيویک ومایذ.متقاضیان میتًاوىذ بعذ اص ثبت وام دس پایگاٌ ملی اطالع سساوی مىاقصات کشًس ياخز کذ ثبت وام جُت دسیافت اسىاد بٍ سایت ديلت ا
 مشاجعٍ ومایىذ.(www.setadiran.ir) بٍ آدسس 

 عىًان پريشٌ
برآيرد ايليٍ بٍ 

 ریال
 ريش برگساري 

 مىاقصٍ  
 شمارٌ فراخًان

شمارٌ 
 مىاقصٍ 

 گًاَي  
 مًردوياز

مبلغ تضميه شرکت 
 در مىاقصٍ  بٍ ریال

تامیه سیالژ ذرت 
 علًفٍ ای  

- 
 

  -عمًمی
 یک مرحلٍ ای

2000000219000015 6/022 
 تًلید کىىدٌ یا

 تامیه کىىدٌ  
222/222/022/8 

 
خرید لًلٍ پلی 

اتیله اوتقال آب 
 شُرستان اًَاز 

- 
  -عمًمی

 یک مرحلٍ ای
2000000219000016 8/022 

از معايوت  Aرتبٍ 
آب يخاک 

 جُادکشايرزی 
222/222/022/02 

 خًصستان استان ساصمان جُادکشايسصی  مىاقصٍ گضاس
دبیشخاوٍ کمیسیًن 

 :  مىاقصات
اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای  –طبقٍ َمکف  خًصستان اتًبان گلستان )سٍ ساَی گلستان ( ساصمان جُادکشايسصی –اًَاص 

 030داخلی  160-88835333ساصمان مشاجعٍ ومایىذ. تلفه تماس : 

 فرآیىد ي زماوبىدي برگساري مىاقصٍ

 تًضيحات  تاریخ  ساعت  شرح 
مُلت دریافت اسىاد 

مىاقصٍ از تاریخ اوتشار 
 در ريزوامٍ لغایت 

 اص سایت ديلت الکتشيویک )ستاد( 23/09/1400 18:45

مُلت ارسال پاکات 
پیشىُادبٍ سایت ستاد 

 لغایت 
 اص سایت ديلت الکتشيویک )ستاد( 06/10/1400 19

 تحًیل پاکت الف
شرکت در مىاقصٍ بٍ 
دبیرخاوٍ کمیسیًن 

 لغایت   معامالت سازمان

13 06/10/1400 
 –اتًبان گلستان )سٍ ساَی گلستان ( ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف  –اًَاص 

 اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای ساصمان مشاجعٍ ومایىذ. 
 030داخلی  160-88835333تلفه تماس : 

 ساله جلسات ساصمان جُادکشايسصی  07/10/1400 12 جلسٍ گشایش پاکات 
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