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آگهی

آگهي فراخوان
شــركت شــهركهاي صنعتــي فــارس در نظــر دارد مناقصــه عمومــي بــه شــماره  2001001054000004را بــه شــرح ذيــل بــه روش
يــك مرحلــه اي وفــق قانــون برگــزاري مناقصــات از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت واگــذار نمايــد .كليــه مراحــل
برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــي مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور
و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند .تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه  1401/02/27مــي باشــد.
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1

پروژه خريد و اجراي خط انتقال آب جاده دسترس با
قطر  250ميليمتر و طول  3.3كيلومتر شهرك صنعتي
بزرگ شيراز

 5آب

32.212.520.070

1.611.000.000

3

جاري

 .1زمان دريافت اسناد مناقصه از سايت  :از  1401/02/27لغايت 1401/02/31
 .2آخريــن مهلــت تســليم پيشــنهاد :در ســامانه تــداركات ســاعت  14مــورخ  1401/03/10و فيزيكــي پاكــت الــف (ضمانــت نامــه يــا فيــش نقــدي)
ســاعت  15:45مــورخ  1401/03/10دبيرخانــه شــركت
 .3زمان بازگشايي پاكتها :چهارشنبه ساعت  10مورخ 1401/03/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
آدرس :شيراز – بلوار زند – روبروي دانشكده پزشكي – شركت شهركهاي صنعتي فارس تلفن32360570 :
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس1456 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ساير استانها  ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر" موجود است.
شناسه آگهی 1317543 :
6068

سند خو درو سواری پژومدل۱۳۹۰به شماره پالک-۶۳۷،۴۹ط ۶۳به شماره
موتور ۱۲۴۹۰۱۹۶۷۸۳به شماره شاسی  NAAN11CA5BK2S7407بنام
رقیه صاحبی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل ۱۳۸۶شماره پالک -۱۶۱،۷۳ص۵۲به
شمارهموتور2010681بهشمارهشاسی s141228613833بناممجیدعبدالهی
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است

