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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  1318/11/22تا تاسیخ  1318/12/01اصطشیق 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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 الزم بٍ شوراست وٍ سپرزٌ شروت زرفرآیىس ارجاع وار ( با تارید اعتبار حس الل سٍ ماٌ )میبایست زرپاوت الن يمُر شسٌ تا ساعت  90ريز یه شىبٍ مًرخ  9318/90/99بٍ ازارٌ ول امًرعشایرفارس تحًیل زازٌ شًز3 پیشىُازَای ياصلٍ راس ساعتُای اعالم شسٌ زر جسيل فًق زرومیسیًن مىالصٍ  :بٍ وشاوی شیراز ذیابان فلسطیه تماطع َسایت ازارٌ ول امًرعشایرفارس طبمٍ زيم ساله جلسات از طریك ساماوٍ تساروات الىتريویه زيلت بازگشایی  ،بررسیيوتیجٍ متعالبا اعالم ذًاَسشس3
 حضًر مىالصٍ گر یا ومایىسٌ معرفی شسٌ زر ومیسیًن بالماوع است3 َسیىٍ زرج آگُی َا زرريزوامٍ بٍ عُسٌ بروسگان مىالصٍ میباشس 3 مست اجرای پريشٌ َا چُار ماٌ میباشس3اطالعات تماس زستگاٌ مىالصٍ گسار جُت زریافت اطالعات بیشتر زر ذصًص اسىازمىالصٍ يارائٍ پاوت َای الف
آزرس :شیراز ذیابان فلسطیه تماطع َسایت ازارٌ ول امًر عشایر فارس تلفه  24930355211يزيروگار 24930323500
اطالعات تماس زفاتر ثبت وام زر سایت ساماوٍ ( ) www.setadiran.irبرش ثبت وام /پريفایل تامیه وىىسٌ/مىالصٍ گر مًجًز است3

