ضرمت هرابرات ايراى

بسوِ تعالي

هٌطقِ گيالى (سهاهي عام )

آگهي هسايسُ 69/1
ضرکت هذیریت اهالک ایراى درًظردارد اهالک هازاد ترًیاز خَدرا درهذیریت هخاترات هٌطقِ گیالى  ،تِ ضرح ریل ازطریق هسایذُ ػوَهی تفرٍش
ترساًذ .هتقاضیاى هی تَاًٌذ درساػات اداری تا هراجؼِ تِ ٍاحذ قراردادّای هذیریت هخاترات هٌطقِ گیالى ٍاقغ دررضت – گلسار – ساختواى
هرکسی –طثقِ سَم ٍیا تِ سایت هٌذرج در ریل ًسثت تِ هطاّذُ اسٌاد هسایذُ اقذام ًوایٌذ.
فرٍش اسٌاز هسايسُ از تاريد ًطر آگهي تا رٍز سِ ضٌبِ هَرخ  1969/50/50ساعت 10
تحَيل اسٌاز هسايسُ ذريساري ضسُ تا پاياى ٍقت ازاري رٍز ضٌبِ هَرخ 1969/50/19
باز گطايي پامتهاي رسيسُ رٍز ينطٌبِ هَرخ  1969/50/17راس ساعت  11هي باضس.
سپردُ ضرکت در هسایذُ  %10هثلغ پیطٌْادی تِ صَرت چک تاًکی تضویٌی ٍ یا ضواًتٌاهِ تاًکی درٍجِ ضرکت هخاترات ایراى هی تاضذ .
هتقاضیاى جْت خریذ اسٌاد هسایذُ هی تایستی هثلغ  200/000ریال تِ حساب ً 0102521606005سدتاًک صادرات تِ ًام هذیریت هخاترات هٌطقِ
گیالى ٍاریس ٍ فیص ٍاریسی را تپیَست فرم درخَاست خریذ اسٌادهسایذُ ارائِ ًوایٌذ .
ً-حَُ زريافت ثوي هعاهلِ ٍ ضرائط جهت تٌظين هبايعِ ًاهِ

ًقسي(پيص پرزاذت)%05

زهاى تحَيل هلل %95

رزيف

آزرس هلل

پالك ثبتي

هساحت اعياى

1

ساختواى خیاتاى فیاض الّیجاى

19/307

 170هترهرتغ

0

ساختواى قذین هخاترات رٍدسر

295039

9

ساختواى اداری هخاترات اهلص

اصلی 25

1

ساختواى سرٍالت رٍدسر

1311/468

0

زهیي رحین آتاد

9

زهیي هرکس آهَزش هخاترات

7

ًقلیِ جذیذ هخاترات
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244/70
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هترهرتغ
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ًذارد

1394
هترهرتغ

2040

38159
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فرػی

2215

76141/7

93/35/61/83

هترهرتغ

هترهرتغ

2/91

تَضيحات

ضْرستاى الّیجاى – خیاتاى فیاض
3/600/000/000

– کَچِ فیاض  – 12کَچِ ضْیذ
خذادادی

12/000/000/000
13/900/000/000
9/500/000/000
16/500/000/000
170/000/000/000
260/000/000/000

ضْرستاى رٍدسر – ساختواى
قذین هرکس هخاترات رٍدسر
ضْرستاى اهلص – ادارُ هخاترات
اهلص
ضْرستاى رٍدسر – چاتکسر-جادُ
سرٍالت جٌة کَچِ ًارٍى
ضْرستاى رٍدسر – رحین آتاد –
جٌة هٌثغ آب
ساختواى آهَزش هخاترات -تلَار
ضْیذ هذرس
ًقلیِ هخاترات ٍاقغ در جادُ اًسلی

اهالک هَضَع هسایذُ تا ضرایط ٍ ٍضغ هَجَد تَدُ ٍ تازدیذ از هلک هَرد درخَاست الساهی تَدُ ٍ ّر گًَِ ادػا تؼذی از سَی هتقاضی از درجِ
اػتثار ساقط هیثاضذ.

درصَرت ًیاز تِ اطالػات تیطتر تا ضوارُ تلفٌْای ٍ 33132330 ٍ 33132370دٍرًَیس  33132325تا کذ  013تواس حاصل فرهائیذ.
سایت ایٌترًتی , WWW.TCI.IR , WWW.TCG.IRhttp://IETS.MPORG.IR
ضرکت هذیریت اهالک ایراى (ساهاى سازُ غذیر) –تذارکات هذیریت هخاترات هٌطقِ گیالى

