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آگهی فراخوان عمومی يک مرحله ای

اداسه کل اموسعشایشاستان فاسس دسنظشداسد مناقصه عمومی یک مشحله ای خود ته ششح جذول ریل سا اصطشیق سامانه تذاسکات الکتشونیکی دولت ته آدسس  www.setadiran.irتشگضاسنمایذ .کلیه مشاحل تشگضاسی مناقصه اص دسیافت اسناد مناقصه تا اسائه پیشنهادمناقصه
گشان وتاصگشائی پاکت ها اص طشیق دسگاه سامانه تذاسکات الکتشونیکی دولت(ستاد) ته آدسس www.setadiran.irانجام خواهذ شذ .ته پیشنهادهای واصله خاسج اصدسگاه سامانه تذاسکات الکتشونیکی دولت تشتیة اثش داده نخواهذشذ{.پیشنهاددهنذگان موظف میثاشنذ
اسنادمناقصه شامل تشآوسداولیه وششائط عمومی واختصاصی سا اصتاسیخ  1199/10/11تا تاسیخ  1199/10/11اصطشیق سامانه ستاد ته آدسس www.setadiran.irدسیافت وتاتوجه ته منذسجات اسنادمناقصه مذاسک الصم سا شامل پاکات( الف،ب وج) تهیه وته صوست
فایلهای pdfدسسامانه فوق دسمهلت مقشسدسج نماینذ }.والصم است مناقصه گشان دس صوست عذم عضویت قثلی،مشاحل ثثت نام دس سایت مزکوسودسیافت گواهی امضای الکتشونیکی ساجهت ششکت دسمناقصه محقق ساصنذ.
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