
  
 

 جمهىري اسالمي اريان

  88984/12/107 شماره :

62/8/0011 اترخي :  

 8102 زمان :  وزارت جهاد كشاورزي 

دارد ويپست :  سازمان جهاد كشاورزي استان خىزستان  ن

 
 

 6689685 -94تلفه :                              94676-47867كدپستي:                                                                              اهواز: بلوار گلستان    
 6689886 -9ومابر :                           6689683 -4تلفه گويا و پست صوتي :                  6333699933پيامك : 

 Auto-khoz@khouzestan.agri-jahad.ir دبيرخاوه :  ECEآدرس              www.kaj.maj.ir  تارومای سازمان :

 بسمه تعالي
 (جىگ ورم تردید در دل َا ي ذَه َای مردم است)

 جىاب آقای چريمي رئيس محترم ادارٌ ريابط عمًمي 

 سالمبا

 08/80/0088چاپ وًبت ديم 92/80/0088چاپ وًبت ايل سيصوامٍ کثیش االوتشاس استاوی  مىاقصٍ  آگُی
ان جُادکشايسصی استان خًصستان دسوظش داسد اجشای پشيطٌ با مشخصات جذيل ریل سا اص طشیق بشگضاسی مىاقصٍ عمًمی احتشاما ًٌ ساصم

اد بٍ مىاقصات کشًس ياخز کذ ثبت وام جُت دسیافت اسىملی اطالع سساوی ياگزاس ومایذ.متقاضیان میتًاوىذ بعذ اص ثبت وام دس پایگاٌ 
 مشاجعٍ ومایىذ.(www.setadiran.ir) ستاد بٍ آدسس  -سایت ديلت الکتشيویک 

 گًاَي مًردوياز  مرجع شمارٌ  مىاقصٍ  ريش برگساری  برآيرد ايليٍ بٍ ریال عىًان پريشٌ
مبلغ تضميه شرکت در 

 بٍ ریال مىاقصٍ 

خرید لًلٍ پلی اتیله اوتقال 
 آب در سطح استان

- 
  -عمًمی
 ای یک مرحلٍ

0/088 
از معايوت آب   Aرتبٍ 

ي خاک 
 جهادکشايرزی

888/888/088/08 
 

 9888888902888800 شمارٌ فراخًان مىاقصٍ 
 سازمان جهادکشايرزی خًزستان  :مىاقصٍ گسار

 اداسٌ امًس پیماوُا ي قشاسدادَای ساصمان مشاجعٍ ومایىذ. –اتًبان گلستان )سٍ ساَی گلستان ( ساصمان جُادکشايسصی طبقٍ َمکف  –اًَاص  :  ىاقصٍدبیرخاوٍ کمیسیًن م
 633-636داخلی  116-88835333-16تلفه تماس :  

 فرآیىد ي زماوبىدی برگساری مىاقصٍ
 تًضیحات  تاریخ  ساعت  شرح 

مهلت دریافت اسىاد مىاقصٍ از 
 اص سایت ديلت الکتشيویک )ستاد(  80/82/0088 02 تاریخ اوتشار در ريزوامٍ لغایت 

مهلت ارسال پاکات پیشىهادبٍ 
 اص سایت ديلت الکتشيویک )ستاد( 00/82/0088 02 سایت ستاد لغایت 

 (الف ) تحًیل پاکت
شرکت در مىاقصٍ بٍ دبیرخاوٍ 

  کمیسیًن مىاقصات لغایت 
09 00/82/0088 

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

 ساله جلسات ساصمان جُادکشايسصی  00/82/0088 00:08 جلسٍ گشایش پاکات 
        

 

 

    
 


