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 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

 11- 111  -ب-امالک ي مستغالت شمارٌ الفريش ف یک مرحلٍ ای مسایدٌ عمًمی تجدید آگُی

 سُامی آب مىطقٍ ای گیالن ماشیه آالت ي اوبارَای سابق شرکت زمیهعرصٍ ي اعیان فريش 
 

 11/21589ت تِ هساحت هاشیي آالت ٍ اًثاضّای ساتق شطک ظهیي شطکت سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى زض ًظط زاضز ششساًگ ػطصِ ٍ اػیاى 
اظ ططیق ساهاًِ  ػوَهی یک هطحلِ ای ضا تصَضت هعایسُ ٍ هٌسضج زض اسٌاز هعایسُ هتطهطتغ زاضای سٌس هالکیت تا اطالػات هشطٍحِ شیل

تطگعاضی  ِ افطاز حقیقی ٍ حقَقی ٍاجس شطایط ٍاگصاض ًوایس. کلیِ هطاحلت 2099001076000002 تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ شواضُ فطاذَاى
آزضس  هعایسُ اظ زضیافت اسٌاز هعایسُ تا اضائِ پیشٌْاز هعایسُ گطاى ٍ تاظگشایی پاکت ّا اظ ططیق زضگاُ ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ

www.setadiran.ir  ی زض ساهاًِ، هطاحل ثثت ًام زض سایت هصکَض ٍ اًجام ذَاّس شس. الظم است هعایسُ گطاى زض صَضت ػسم ػضَیت قثل
زضیافت گَاّی اهضاء الکتطًٍیکی ضا جْت شطکت زض هعایسُ هحقق ساظًس. تِ پیشٌْازّای ٍاصلِ ذاضج اظ ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت ٍ 

 ات هَضز ًیاظ تِ شطح شیل هی تاشس:سایط اطالػ ،ّوچٌیي تِ پیشٌْازّایی کِ تؼس اظ هْلت هقطض ٍاصل شًَس تطتیة اثط زازُ ًرَاّس شس
 013 – 33669021 -9ًام ٍ ًشاًی زستگاُ هعایسُ گعاض: شطکت سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى ـ ضشت ـ تلَاض اهام ذویٌی ـ تلفي:  -1

 1711شواضُ ثثت:        10720143757شٌاسِ هلی:       411356488953کس اقتصازی:        4188866789کس پستی: 
: ضشت ـ تلَاض اهام ػلی)ع( ـ حس فاصل هیساى ًیطٍی زضیایی ٍ هیساى اهام ػلی)ع( ـ ضٍتطٍی تاشگاُ ٍضظشی آب هَضز هعایسُ  ًشاًی هلک -2

 هٌطقِ ای گیالى.

 ریال      000،022،244،444     : هثلغ پایِ هعایسُ -3

کِ تایس تِ ًفغ  ریال 22،001،004،444غ ثلتِ ه / فیش ٍاضیع سپطزُ: تِ صَضت ضواًتٌاهِ تاًکی هثلغ ٍ ًَع تضویي شطکت زض هعایسُ -4
 .اضائِ گطزز ،تطای یک زٍضُ سِ هاِّ زیگط ًیع قاتل توسیس تاشس تَزُ ٍتا هست اػتثاض حساقل سِ هاُ پس اظ تاضید افتتاح پیشٌْاز فطٍشٌسُ 

ضاس ساػت  تیلغا 08/05/1399ضخ شٌثِ هَچْاضصثح ضٍظ  10تَاًٌس اظ ساػت  یه اىیهتقاض:  تاضید هْلت ٍ هحل زضیافت اسٌاز اظ سایت -5
( تِ شواضُ حساب الی)چْاضصس ّعاض ض الیض 400،000هثلغ  عیتا ٍاض 19/05/1399هَضخ  کشٌثِیصثح ضٍظ  10

510100004001109304019854RI  ِآب  یشطکت سْاه ستٌام توطکع ٍجَُ زضآه 361109352218500631000037226316تا شٌاس
زاًلَز اسٌاز هٌاقصِ  یتطا www.setadiran.irتِ آزضس  طاىیهطاجؼِ تِ ساهاًِ ستازا قیٍ ّوعهاى اظ طط یًعز تاًک هطکع الىیگ

 .ٌسیاقسام ًوا

تاضگصاضی کلیِ اسٌاز ٍ ضوي  هی تایست اسٌاز هعایسُ ضا تکویل تاضید، هْلت، هحل تحَیل ٍ تاضید تاظگشایی اسٌاز هعایسُ: هعایسُ گطاى  -6
اضسال  اقسام ًوَزُ ٍ ًسثت تِ   29/05/1399صثح ضٍظ چْاضشٌثِ هَضخ  10ساػت  ضأس تا ت الکتطًٍیکی زٍلتساهاًِ تساضکاهعایسُ زض 

تِ زتیطذاًِ حطاست شطکت  ( زض هَػس هقطض ٍ ب )اسٌاز هعایسُت الک ٍ هْط شسُ الف )اصل ضواًتٌاهِ تاًکی یا فیش ٍاضیع سپطزُ( اپاک
لَاض اهام ذویٌی ـ  شطکت سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى تحَیل ٍ ضسیس زضیافت زاضًس. ضوٌاً سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى ٍاقغ زض ضشت ـ ت

طزز. هی گتاظگشایی تصَضت الکتطًٍیکی  زض کویسیَى هعایسُ 29/05/1399ضٍظ چْاضشٌثِ هَضخ صثح 11 پیشٌْازّای ٍاصلِ ضأس ساػت
 ْازّا تا اضائِ هؼطفی ًاهِ هجاظ هی تاشس.پیشٌْاززٌّسگاى زض جلسِ افتتاح پیشٌحضَض یک ًفط ًوایٌسُ اظ ططف 

 هاُ تؼس اظ آذطیي هَػس تسلین پیشٌْاز هی تاشس. ششهست اػتثاض پیشٌْازات:  -7

 021-41934اطالػات تواس ساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت جْت اًجام هطاحل ػضَیت زض ساهاًِ: تلفي هطکع ضاّثطی ٍ پشتیثاًی  -8
 هی تاشس.

آهازُ پاسرگَیی تِ سؤاالت شوا  013-33660913سهات پشتیثاًی شطکت سْاهی آب هٌطقِ ای گیالى تا شواضُ ضوٌاً اهَض تساضکات ٍ ذ -9
 زض ذصَص هعایسُ هی تاشس.

 ريابط عمًمی شرکت سُامی آب مىطقٍ ای گیالن
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