
  
 

 جمهىري اسالمي اريان

  58253/12/107 شماره :

31/6/3011 اترخي :  

 30:13 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
 (احیاء صنایع کوچک از بنیاى های اقتصاد هقاوهتی است )هقام هعظن رهبری

 جناب آقای چروهی رئیس هحترم اداره روابط عووهی 

 نامه روزنامه تجديد مزايده موضوع:

 سالمبا        

دروظر دارد امالک مىدرج   1400قاوًن بًدجٍ سال  12تبصرٌ ( بىد )د(2)يرزی استان ذًزستان دراجرای جسءسازمان جُادکطااحتراما ًٌ 

می تًاوىد جُت ضرکت در مسایدٌ  برگساری مسایدٌ عمًمی بٍ فريش برساود مقاضیاناوتطار آگُی ريزوامٍ با از طریق را جديل ذیلدر

 سایت ديلت الکتريویک مراجعٍ ومایىد.  کسب اطالعات بیطتر بٍي

 :  مزایدهشماره 

 99-7 رجعضمارٌ م    -فروش هلک هوسوم به هرکس آهوزش وترویج شهرک ابوررغفاری شهرستاى شوش  :  هسایذهعنواى -1

  2000000219000013: ضمارٌ مسایدٌ            ریال 000/000/947مبلغ تضمیه :  -ریال         000/675/932/18: قیمت کارضىاسی

 99-10 رجعضمارٌ م    -  7فروش هلک هوسوم به  کتابخانه شهیذفضلی شهرستاى خرهشهر هحرزی نهر :  هسایذهعنواى -2

 2000000219000012  ضمارٌ مسایدٌریال                 000/000/185مبلغ تضمیه :  -ریال              000/000/700/3: قیمت کارضىاسی

 99-11 رجعضمارٌ م        -فروش هلک هوسوم به  هرکس خذهات دهستاى سرخه            :  هسایذهعنواى -3

 2000000219000014:  ضمارٌ مسایدٌریال          000/000/187/3مبلغ تضمیه :  -ریال            000/087/738/63: قیمت کارضىاسی

 400-01 ضمارٌ مسایدٌ  - عنواى هسایذه : فروش هلک هوسوم به  هرکس خذهات جهادکشاورزی ا... اکبر )جلیسی ( شهرستاى دشت آزادگاى -4

 2000000219000015ضمارٌ مسایدٌ :       ریال  000/000/522مبلغ تضمیه :  -ریال            000/900/432/10قیمت کارضىاسی: 

 400-02ضمارٌ مسایدٌ -عنواى هسایذه : فروش هلک هوسوم به  هرکس خذهات جهادکشاورزی بردیه )شهیذچوراى( شهرستاى دشت آزادگاى -5

 2000000219000016ریال   ضمارٌ مسایدٌ :  000/000/443مبلغ تضمیه :  -ریال             000/835/858/8قیمت کارضىاسی: 

 16/60/1400 چاپ دوم     15/60/1400 چاپ اول               -: عمًمی یک مرحلٍ ای  مسایدٌ ريش برگساری
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 6689685 -94تلفه :                              94676-47867كدپستي:                                                                              اهواز: بلوار گلستان    
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 ضرکت درمسایدٌ : صرفاًٌ از طریق ساماوٍ ستاد میباضد.

 19 ساعت  20/6/1400  مًرخ از تارید اوتطار در ريزوامٍ لغایتمسایدٌ مُلت دریافت اسىاد 

 ظُر 12 صبح تا 9 ساعت  1400/ 24/06  لغایت 16/06/1400 بازدید از ملک مًرد وظر:از تارید

    19ساعت  30/6/1400  مًرخ مُلت ارسال پاکات پیطىُاد بٍ سایت ستاد لغایت

 12ساعت  30/06/1400تحًیل پاکات : 

 12ساعت  31/06/1400جلسٍ گطایص پاکات : 

 محل تطکیل جلسٍ : ساله جلسات سازمان طبقٍ ايل 

 3359552-61تلفه : -بلًار گلستان میدان جُاد -آدرس سازمان : اًَاز

 

    
 

 


